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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
PR resolutionsförslag
PRC 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. Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut sluten + 400, 248, 45

2. Begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut sluten + 404, 247, 42

3. Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut sluten + 404, 247, 42

4. Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet

Betänkande: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut sluten + 658, 26, 13
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5. Begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet

Betänkande: Manon Aubry (A9-0024/2021) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut sluten + 662, 21, 14

6. InvestEU-programmet ***I

Betänkande: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

37 utskottet ONU + 496, 57, 144

förslag till lagstiftningsakt

texten i sin helhet 37m.d.
1

utskottet ONU ↓

40 ID ONU ↓artikel 3, punkt 1, 
led b

39 ID ONU ↓

41S ID ONU ↓

42 ID ONU ↓

artikel 5, punkt 1, led 
b

37m.d.
2

utskottet ONU ↓

43S ID ONU ↓artikel 5, punkt 1, led c

37m.d.
3

utskottet ONU ↓

44S ID ONU ↓

37m.d.
4

utskottet ONU ↓

artikel 5, punkt 1, 
led d

45 ID ONU ↓
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 7, punkt 1, 
led b

46 ID ONU ↓

artikel 7, punkt 1, 
led d

47 ID ONU ↓

artikel 13, punkt 2, 
led a

48 ID ONU ↓

artikel 13, punkt 2, 
led b

49S ID ONU ↓

artikel 13, punkt 3, 
inledningen

50 ID ONU ↓

artikel 13, punkt 3, 
led b

51S ID ONU ↓

artikel 13, punkt 1, 
led c

52S ID ONU ↓

artikel 13, punkt 3, 
led d

53S ID ONU ↓

Skäl 67 38 ID ONU ↓

kommissionens förslag ONU ↓

7. Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 
(programmet EU för hälsa) ***I

Betänkande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

252 utskottet ONU + 631, 32, 34
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8. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

godkännande utan omröstning

9. En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Betänkande: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 585, 69, 42

punkt 5 originaltexten

2/ONU + 374, 307, 15

2 ledamöter ONU - 287, 367, 43

delad

1/ONU + 593, 56, 48

punkt 12

originaltexten

2/ONU + 367, 314, 16

delad

1/ONU + 631, 27, 39

punkt 13 originaltexten

2/ONU + 412, 227, 58

delad

1/ONU + 528, 119, 50

punkt 16 originaltexten

2/ONU + 366, 322, 9

punkt 20 originaltexten ONU + 339, 320, 38

punkt 22 3 ledamöter ONU + 356, 300, 40

punkt 25 originaltexten ONU + 393, 223, 81

deladpunkt 28 4 ledamöter

1/ONU + 426, 245, 26
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU + 340, 330, 26

3/ONU + 344, 329, 23

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

originaltexten

3/ONU ↓

efter punkt 32 1 ledamöter ONU - 119, 561, 17

delad

1/ONU + 589, 97, 11

2/ONU + 540, 122, 35

3/ONU + 668, 21, 8

punkt 33 originaltexten

4/ONU + 385, 238, 74

delad

1/ONU + 559, 103, 35

punkt 34 originaltexten

2/ONU - 282, 338, 77

punkt 39 originaltexten ONU + 358, 316, 23

beaktandeled 11 originaltexten ONU + 375, 306, 15

delad

1/ONU + 580, 73, 44

skäl G originaltexten

2/ONU + 400, 288, 9

skäl R originaltexten ONU + 354, 330, 12

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 444, 70, 181

Begäranden om särskild omröstning:
ledamöter: punkterna 20, 25, 39; beaktandeled 11; skäl R
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Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att fastställa EU:s 2030-

klimatmål till minst 55 procent minskade nettoutsläpp jämfört med 1990 års nivåer.”
Andra delen ”Parlamentet poängterar dock att det självt har antagit ett högre mål på 60 procent.”

punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet anser att mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna bör 

omfatta all import av produkter och varor som täcks av EU:s utsläppshandelssystem, 
inbegripet när de är integrerade i mellan- eller slutprodukter, i syfte att förhindra 
möjliga snedvridningar av den inre marknaden och längs hela värdekedjan. 
Parlamentet understryker att mekanismen till en början (redan från och med 2023) 
och efter en konsekvensbedömning bör omfatta energisektorn och energiintensiva 
industrisektorer.”

Andra delen ”såsom cement-, stål-, aluminium-, oljeraffinaderi-, pappers-, glas-, kemikalie- och 
gödselmedelsbranschen, som fortfarande erhåller avsevärda gratistilldelningar och 
står för 94 procent av EU:s industriutsläpp.”

punkt 13
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”globala” och “enskilda” (första gången)
Andra delen dessa ord

punkt 16
Första delen ”Europaparlamentet anser att man för att motverka den potentiella risken för 

koldioxidläckage, samtidigt som man följer WTO:s regler, måste ta ut en avgift för 
koldioxidinnehållet i importerna inom ramen för mekanismen för koldioxidjustering 
vid gränserna, på ett sätt som återspeglar de koldioxidkostnaderna för EU:s 
tillverkare. Parlamentet poängterar att koldioxidprissättningen inom ramen för 
mekanismen bör spegla den dynamiska prisutvecklingen för unionens utsläppsrätter 
inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem, samtidigt som förutsägbarhet och 
minskad volatilitet hos koldioxidpriset säkerställs. Parlamentet anser att 
importörerna bör köpa utsläppsrätter från en separat utsläppsrättspool utanför EU:s 
utsläppshandelssystem, vars koldioxidpris överensstämmer med transaktionsdagens 
koldioxidpris inom EU:s utsläppshandelssystem. Parlamentet understryker att 
mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna bara är en av åtgärderna för 
genomförandet av den europeiska gröna given och också måste åtföljas av 
nödvändiga åtgärder inom sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet 
samt en omfattande reform av EU:s utsläppshandelssystem för att säkerställa en 
meningsfull koldioxidprissättning som till fullo respekterar principen att förorenaren 
betalar och för att bidra till den nödvändiga minskningen av växthusgasutsläppen i 
enlighet med EU:s uppdaterade klimatmål till 2030 och målet om nollnettoutsläpp 
av växthusgaser till 2050,”

Andra delen ”bland annat genom att hantera den linjära minskningsfaktorn, sänka taket och 
bedöma det eventuella behovet av ett minimipris för koldioxid.”

punkt 28
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”utgöra ett alternativ till befintliga EU-rättsliga 

åtgärder mot koldioxidläckage inom sektorer som omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem, eftersom det skulle” och ”gå hand i hand med en parallell, 
gradvis, snabb och slutlig total utfasning av dessa åtgärder för de berörda sektorerna, 
så att”

Andra delen ”utgöra ett alternativ till befintliga EU-rättsliga åtgärder mot koldioxidläckage inom 
sektorer som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, eftersom det skulle”
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Tredje delen ”gå hand i hand med en parallell, gradvis, snabb och slutlig total utfasning av dessa 
åtgärder för de berörda sektorerna, så att man”

punkt 33
Första delen ”Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att använda sig av intäkterna från 

mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna som nya egna medel i EU-
budgeten, och uppmanar kommissionen att säkerställa full insyn i användningen av 
dessa intäkter. 

Andra delen ”Parlamentet poängterar dock att mekanismens budgetmässiga roll endast bör vara 
en biprodukt. Parlamentet anser att dessa nya intäkter bör möjliggöra ökat stöd till 
klimatåtgärder och målen i den gröna given, till exempel rättvis omställning och 
utfasning av fossila bränslen i Europas ekonomi, samt en ökning av EU:s bidrag till 
den internationella klimatfinansieringen till förmån för de minst utvecklade länderna 
och små östater under utveckling, som är mest sårbara för klimatförändringarna, 
särskilt i syfte att hjälpa dem att genomgå en industrialisering baserad på ren och 
koldioxidsnål teknik.”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att i sitt kommande förslag ta hänsyn till 
mekanismens sociala konsekvenser, i syfte att minimera dessa.”

Fjärde delen ”Parlamentet betonar att intäkterna från mekanismen inte på något sätt får användas 
som dolda subventioner till högförorenande europeiska industrier, vilket i slutändan 
skulle äventyra mekanismens förenlighet med WTO:s regler”

punkt 34
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att parlamentet, rådet och kommissionen i det 

interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för 
införandet av nya egna medel enats om att införa nya egna medel i nästa fleråriga 
budgetram, inklusive mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Om de 
finansiella flödena från mekanismen anslogs till EU:s budget skulle detta enligt 
parlamentet bidra till att minska problemen med skattemässig likvärdighet samt 
säkerställa en rättvis fördelning av effekterna mellan medlemsstaterna och en smidig 
struktur med minimala administrativa omkostnader. Parlamentet menar därför att 
andelen BNI-baserade bidrag i finansieringen av EU:s budget skulle minska om 
dessa intäkter definierades som egna EU-medel, vilket i sin tur skulle bidra till en 
rättvis fördelning av mekanismens effekter mellan alla medlemsstater. Parlamentet 
anser att alla eventuella besparingar på nationell nivå till följd av lägre BNI-bidrag 
kommer att öka medlemsstaternas finanspolitiska utrymme.”

Andra delen ”Parlamentet betonar att införandet av mekanismen bör åtföljas av avskaffandet av 
miljöskadliga subventioner till energiintensiva industrier, särskilt skattebefrielser 
och skattelättnader för energi som används av energiintensiva industrier.”

skäl G
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”inte”
Andra delen dessa ord

ÄF 4
Första delen ”motsvarande den inom EU:s utsläppshandelssystem” och ”importerade”
Andra delen texten i sin helhet förutom orden ”utgöra ett alternativ till befintliga EU-rättsliga 

åtgärder mot koldioxidläckage inom sektorer som omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem, eftersom det skulle”

Tredje delen texten i sin helhet förutom orden ”gå hand i hand med en parallell, gradvis, snabb 
och slutlig total utfasning av dessa åtgärder för de berörda sektorerna, så att man”
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Övriga frågor:
Tom Vandenkendelaere (PPE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av ändringsförslag 3.

10. Administrativt samarbete i fråga om beskattning *

Betänkande: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-65, 
67-76

utskottet ONU + 562, 40, 94

punkt 5, stycke 1 66 utskottet ONU + 536, 147, 13

efter skäl 2 77 ID ONU - 87, 584, 23

skäl 3 78 ID ONU - 58, 586, 50

skäl 8 79 ID ONU - 97, 578, 19

skäl 15 80 ID ONU - 94, 589, 11

skäl 25 81 ID ONU - 87, 591, 15

kommissionens förslag ONU + 568, 63, 64

Begäranden om särskild omröstning:
ECR: ÄF 66

11. Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

Betänkande: Lara Wolters A9-0018/2021 (en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för 
antagande av resolutionsförslaget)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ÄF till punkterna i förslaget till resolution

delad

1/ONU + 661, 20, 15

2/ONU + 540, 148, 8

punkt 1 originaltexten

3/ONU + 532, 152, 12
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 1 12 ID ONU - 127, 536, 31

punkt 6 2 ECR ONU - 180, 509, 7

4 ECR ONU - 142, 514, 40

3 ECR ONU - 160, 526, 10

delad

1/ONU + 666, 14, 16

2/ONU + 528, 155, 13

punkt 9

originaltexten

3/ONU + 515, 168, 12

5 ECR ONU - 168, 511, 16punkt 11

13 ID ONU - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

ONU + 588, 86, 21

delad

1/ONU ↓

punkt 16

originaltexten

2/ONU ↓

delad

1/ONU + 589, 80, 26

punkt 21 originaltexten

2/ONU + 620, 43, 32

delad

1/ONU + 621, 39, 35

2/ONU + 603, 74, 17

punkt 26 originaltexten

3/ONU + 606, 79, 10

punkt 29 originaltexten ONU - 143, 333, 219

6 ECR ONU - 116, 536, 43punkt 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 361, 126, 208
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 34 7 ECR ONU - 195, 484, 16

delad

1/ONU + 649, 20, 26

skäl O originaltexten

2/ONU + 624, 52, 19

delad

1/ONU + 631, 40, 24

skäl R originaltexten

2/ONU + 565, 105, 25

delad

1/ONU + 649, 22, 24

skäl W originaltexten

2/ONU + 540, 97, 58

ÄF till bilagan, del I

9S ECR ONU - 171, 509, 15

10 ECR ONU - 142, 514, 39

artikel 2, punkt 2

15 ID ONU - 158, 528, 7

artikel 2, efter punkt 3 20 ledamöter ONU - 224, 460, 10

artikel 3, punkt 9 21 ledamöter ONU - 207, 481, 7

delad

1/ONU + 667, 22, 6

artikel 4, punkt 3 originaltexten

2/ONU + 534, 134, 27

artikel 4, punkt 7 22 ledamöter ONU - 228, 457, 10

artikel 4, punkt 8 23 ledamöter ONU - 207, 469, 19

artikel 4, punkt 9 24 ledamöter ONU - 206, 473, 16

artikel 10, punkt 5 originaltexten ONU + 591, 83, 21

artikel 15, punkt 1 27 ledamöter ONU - 149, 510, 36

11 ECR ONU - 168, 524, 3artikel 15, punkt 2

28 ledamöter ONU - 119, 530, 46
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter artikel 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 358, 146, 189

delad

1/ONU + 634, 23, 38

skäl 12 originaltexten

2/ONU + 507, 176, 12

efter skäl 12 26 ledamöter ONU - 244, 445, 6

14 ID ONU - 167, 522, 4

8 ECR ONU - 171, 514, 10

25 ledamöter ONU - 181, 481, 33

delad

1/ONU + 658, 12, 25

skäl 17

originaltexten

2/ONU + 509, 174, 12

delad

1/ONU + 652, 10, 33

skäl 18 originaltexten

2/ONU + 520, 147, 28

delad

1/ONU + 674, 8, 13

skäl 19 originaltexten

2/ONU + 547, 100, 48

skäl 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

ONU + 649, 26, 20

skäl 25 originaltexten ONU + 546, 91, 57

ÄF till bilagan, del II

delad

1/ONU - 99, 285, 311

2/ONU - 74, 288, 333

bilagan, del II originaltexten

3/ONU - 74, 290, 331
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

4/ONU - 72, 290, 333

ÄF till bilagan, del III

delad

1/ONU - 71, 286, 338

2/ONU - 72, 289, 334

bilagan, del III originaltexten

3/ONU - 72, 290, 333

ÄF till skälen i förslaget till resolution

efter skäl G 1 ECR ONU - 134, 539, 22

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 504, 79, 112

Begäranden om särskild omröstning:
PPE: förslag till resolution: punkt 29 
ECR: förslag till resolution: punkt 29, bilagan, del I, artikel 10, punkt 5, skäl 25 

Begäranden om delad omröstning
ID:
resolutionsförslag
punkt 9
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”obligatorisk” och “plus alla börsnoterade små och 

medelstora företag och små och medelstora högriskföretag”
Andra delen ”obligatorisk”
Tredje delen ”plus alla börsnoterade små och medelstora företag och små och medelstora 

högriskföretag”

bilagan, del I
artikel 4, punkt 3
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”eller ett litet eller medelstort företag”
Andra delen dessa ord

ECR:
resolutionsförslag
skäl O
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”det könsmässiga lönegapet”
Andra delen dessa ord

skäl R
Första delen texten i sin helhet förutom ordet: ”begränsad”
Andra delen detta ord

skäl W
Första delen ”Denna debatt har bland annat lett till antagandet av ramar och standarder för 

tillbörlig aktsamhet inom Förenta nationerna, Europarådet, OECD och ILO. Dessa 
standarder är dock frivilliga och tillämpningen av dem har därför varit begränsad.”
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Andra delen ”Unionslagstiftningen bör gradvis och konstruktivt bygga på dessa ramar och 
standarder. Unionen och medlemsstaterna bör stödja och engagera sig i de pågående 
förhandlingarna för att skapa ett rättsligt bindande FN-instrument för transnationella 
företag och andra företag i fråga om mänskliga rättigheter, och rådet bör ge 
kommissionen mandat att delta aktivt i dessa pågående förhandlingar.”

punkt 1
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”sina begränsningar och” och ”bindande”
Andra delen ”sina begränsningar och”
Tredje delen "bindande"

punkt 21
Första delen ”Europaparlamentet begär att handelsinstrument ska vara kopplade till – och 

unionsdelegationer aktivt involverade i – övervakningen av tillämpningen av den 
framtida lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet av unionsföretag som är verksamma 
utanför unionen, bland annat genom meningsfulla diskussioner och stöd till 
rättighetshavare, lokalsamhällen, handelskamrar och nationella 
människorättsinstitutioner, aktörer i det civila samhället samt fackföreningar.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaternas 
handelskamrar och nationella människorättsinstitutioner för att tillhandahålla 
verktyg och information på internet till stöd för genomförandet av den framtida 
lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet.”

punkt 26
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”samt bristande jämställdhet” och “på ett 

jämställdhetsmedvetet sätt”
Andra delen ”samt bristande jämställdhet”
Tredje delen  “på ett jämställdhetsmedvetet sätt”

bilagan, del I
skäl 17
Första delen ”Detta direktiv bör tillämpas på alla stora företag som omfattas av en medlemsstats 

lagstiftning och som är etablerade på unionens territorium eller är verksamma på den 
inre marknaden, oavsett om de är privata eller statsägda och oavsett vilken 
ekonomisk sektor de är verksamma inom, inbegripet finanssektorn.”

Andra delen ”Detta direktiv bör också tillämpas på börsnoterade små och medelstora företag och 
små och medelstora högriskföretag”

skäl 19
Första delen ”När det gäller företag som ägs eller kontrolleras av staten bör deras skyldighet att 

iaktta tillbörlig aktsamhet innebära krav på att de upphandlar tjänster från företag 
som har fullgjort sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet.”

Andra delen ”Medlemsstaterna uppmanas att inte ge offentligt stöd, däribland genom statsstöd, 
offentlig upphandling, exportkreditinstitut eller statligt garanterade lån, till företag 
som inte uppfyller målen i detta direktiv.”

ID, ECR:
resolutionsförslag
punkt 16
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Första delen ”Europaparlamentet betonar att kraven på tillbörlig aktsamhet bör utformas med 
omsorg så att det blir en löpande och dynamisk process, inte bara att ”kryssa i rutor”, 
och att strategierna för tillbörlig aktsamhet bör utvecklas i takt med dynamiken i den 
negativa inverkan. Parlamentet anser att dessa strategier bör omfatta all faktisk eller 
potentiell negativ inverkan på de mänskliga rättigheterna, miljön eller god 
förvaltning, men att man inom ramen för en prioriteringspolitik bör ta hänsyn till hur 
allvarlig den negativa inverkan är och hur sannolikt det är att den uppstår. 
Parlamentet anser att det, i linje med proportionalitetsprincipen, är viktigt att så långt 
som möjligt anpassa de verktyg och ramar som redan finns. Parlamentet betonar 
vikten av att kommissionen genomför en gedigen konsekvensbedömning för att 
fastställa typer av potentiell eller faktisk negativ inverkan, undersöka 
konsekvenserna för lika villkor på europeisk och global nivå, inbegripet den 
administrativa bördan för företagen och de positiva konsekvenserna för mänskliga 
rättigheter, miljö och god förvaltning, och utforma regler som förbättrar 
konkurrenskraften och skyddet av berörda parter och av miljön, och som är 
funktionella och tillämpliga på alla aktörer på den inre marknaden,”

Andra delen inbegripet börsnoterade små och medelstora företag och små och medelstora 
högriskföretag.”

bilagan, del I
skäl 12
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”samt små och medelstora högriskföretag eller 

börsnoterade små och medelstora företag”
Andra delen dessa ord

skäl 18
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”eller ett litet eller medelstort företag”
Andra delen dessa ord
PPE, ECR:
bilagan, del II
Första delen texten i sin helhet förutom: skäl 6, punkterna 1 och 2
Andra delen skäl 6 
Tredje delen punkt 1 (efter punkt 5) 
Fjärde delen punkt 2 (efter artikel 26a) 

bilagan I, del III 
Första delen texten i sin helhet förutom: skäl 5 och punkt 1 
Andra delen skäl 5 
Tredje delen: punkt 1 (efter artikel 6a)

Övriga frågor
Erratum: alla språkversioner.

12. Genomförande av förordningen om byggprodukter

Betänkande: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – anmärkningar

förslag till resolution (texten i 
sin helhet)

ONU + 686, 4, 5
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13. Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Betänkande: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

alternativt 
resolutionsförslag

1 ID ONU - 137, 554, 4

delad

1/ONU + 553, 127, 15

2/ONU + 450, 205, 40

punkt 7 originaltexten

3/ONU + 569, 93, 33

delad

1/ONU + 678, 6, 11

2/ONU + 359, 303, 33

punkt 8 originaltexten

3/ONU + 543, 103, 49

delad

1/ONU + 619, 22, 54

punkt 13 originaltexten

2/ONU + 502, 108, 85

delad

1/ONU + 683, 4, 8

punkt 20 originaltexten

2/ONU + 532, 104, 58

delad

1/ONU + 596, 17, 82

2/ONU + 394, 259, 42

punkt 35 originaltexten

3/ONU + 344, 311, 40

delad

1/ONU + 588, 31, 76

punkt 39 originaltexten

2/ONU + 388, 290, 17
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 45 originaltexten ONU + 489, 103, 102

delad

1/ONU + 584, 17, 94

skäl B originaltexten

2/ONU + 395, 286, 14

delad

1/ONU + 582, 55, 58

skäl J originaltexten

2/ONU + 393, 284, 18

delad

1/ONU + 668, 6, 21

skäl M originaltexten

2/ONU + 393, 288, 14

delad

1/ONU + 625, 5, 65

skäl Q originaltexten

2/ONU + 395, 286, 14

delad

1/ONU + 586, 45, 64

skäl V originaltexten

2/ONU + 396, 285, 14

delad

1/ONU + 667, 6, 22

skäl Y originaltexten

2/ONU + 394, 285, 16

Förslag till resolution (EMPL-utskottet)
(texten i sin helhet)

ONU + 578, 65, 51

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 45

Begäranden om delad omröstning
PPE:
skäl B
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”och intersektionell”
Andra delen dessa ord
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skäl J
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”inte fokuserar på intersektionell diskriminering”
Andra delen dessa ord

skäl M
Första delen texten i sin helhet förutom ordet: ”intersektionell”
Andra delen detta ord

skäl Q
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”samt intersektionell diskriminering”
Andra delen dessa ord

skäl V
Första delen texten i sin helhet förutom ordet: ”intersektionell”
Andra delen detta ord

skäl Y
Första delen texten i sin helhet förutom ordet: ”intersektionella”
Andra delen detta ord

punkt 13
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”minimilöner ”
Andra delen detta ord

punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta aktiva åtgärder för att 

garantera icke-diskriminering för alla, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, att i enlighet med FN:s CRPD-konvention säkerställa 
tillgängliga arbetsplatser, transporter och bebyggda miljöer, och att erbjuda personer 
med funktionsnedsättning skälig anpassning i alla skeden av arbetet, från rekrytering 
och befordran till säkra och hälsosamma arbetsvillkor samt arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Parlamentet uppmanar EU institutionerna att vidta samma åtgärder. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att personer med 
funktionsnedsättning kan utöva sina arbetstagar- och fackföreningsrättigheter på lika 
villkor och att de skyddas från våld, mobbning, nätmobbning och trakasserier, 
inbegripet sexuella trakasserier, särskilt sådant som kvinnor med 
funktionsnedsättning utsätts för.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ratificera Istanbulkonventionen, 
som är tänkt att ha en övergripande inverkan på all EU-lagstiftning, med särskild 
inriktning på kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för diskriminering på 
flera grunder och löper större risk för trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna att vidta samma åtgärder.”

punkt 35
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”med intersektionell diskriminering och“ och 

“Parlamentet uppmanar kommissionen att koppla den framtida handikappstrategin till 
den europeiska planeringsterminen.”

Andra delen ”med intersektionell diskriminering och”
Tredje delen  ”Parlamentet uppmanar kommissionen att koppla den framtida handikappstrategin 

till den europeiska planeringsterminen.”
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punkt 39
Första delen texten i sin helhet förutom ordet: ”intersektionell“
Andra delen detta ord

Renew, PPE:
punkt 7
Första delen Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att använda eller 

undersöka möjligheten att införa obligatoriska kvoter för mångfald på arbetsplatsen 
för att främja en inkluderande arbetsplats med effektiva och proportionerliga 
påföljder för bristande efterlevnad. Parlamentet föreslår att böter bör återinvesteras i 
inkludering. Parlamentet betonar att sådana åtgärder bör vara proportionerliga med 
hänsyn till små organisationer.” förutom ordet: ”obligatoriska”

Andra delen ”obligatoriska”
Tredje delen ”Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att stödja offentliga och privata 

företag i genomförandet av årliga mångfaldsplaner med mätbara mål och 
regelbunden utvärdering, och att stödja arbetsgivare i rekryteringen av personer med 
funktionsnedsättning, genom åtgärder såsom upprättandet av en frivillig förteckning 
över, eller en gemensam kontaktpunkt för, sökande med funktionsnedsättning från 
vilken man kan rekrytera kandidater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
kombinera kvoter med en utbildning för arbetsgivare om innehållet i och 
omfattningen av gällande regler. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge 
offentliga arbetsförmedlingar i uppgift att upprätta en frivillig förteckning över 
arbetssökande med funktionsnedsättning för att hjälpa arbetsgivare att uppfylla 
kravet på mångfaldskvoter.”

punkt 8
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”fastställa en mångfaldskvot och en särskild 

mångfaldskvot för rekrytering av personer med funktionsnedsättning”
Andra delen ”fastställa en mångfaldskvot och”
Tredje delen ”en särskild mångfaldskvot för rekrytering av personer med funktionsnedsättning”

14. Fiskerikontroll ***I

Betänkande: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

ÄF från ansvarigt 
utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

utskottet ONU + 566, 39, 90

delad

1/ON
U

+ 585, 98, 12

9 utskottet

2/ON
U

+ 381, 274, 40

11 utskottet ONU - 277, 395, 23

15 utskottet ONU + 366, 319, 10

delad

1/ON
U

+ 602, 87, 6

16 utskottet

2/ON
U

+ 509, 163, 23

delad

1/ON
U

+ 677, 7, 11

37 utskottet

2/ON
U

+ 581, 102, 12

delad

1/ON
U

+ 652, 27, 16

ÄF från ansvarigt 
utskott – särskild 

omröstning

49 utskottet

2/ON
U

- 118, 562, 15
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

71 utskottet ONU + 557, 117, 21

77 utskottet ONU + 551, 130, 14

95 utskottet ONU + 580, 108, 7

98 utskottet ONU + 610, 40, 45

99 utskottet ONU + 396, 263, 36

100 utskottet ONU + 582, 108, 5

103 utskottet ONU + 541, 138, 16

107 utskottet ONU + 364, 327, 4

delad

1/ON
U

+ 583, 84, 28

2/ON
U

+ 541, 147, 7

114 utskottet

3/ON
U

+ 555, 132, 8

133 utskottet ONU - 320, 353, 22

135 utskottet ONU + 363, 318, 14

136 utskottet ONU + 585, 54, 56

142 utskottet ONU + 534, 112, 49

delad

1/ON
U

+ 603, 87, 5

150 utskottet

2/ON
U

+ 532, 158, 5

151 utskottet ONU + 611, 79, 5

154 utskottet ONU + 383, 305, 7

156 utskottet ONU + 642, 49, 4

191 utskottet ONU + 579, 110, 6
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

195 utskottet ONU + 550, 138, 7

196 utskottet ONU + 552, 137, 6

199 utskottet ONU + 412, 275, 8

203 utskottet ONU + 545, 142, 8

delad

1/ON
U

+ 622, 66, 7

205 utskottet

2/ON
U

+ 425, 261, 9

220 utskottet ONU + 560, 64, 71

234 utskottet ONU + 372, 243, 80

delad

1/ON
U

+ 683, 2, 10

235 utskottet

2/ON
U

+ 560, 99, 36

delad

1/ON
U

+ 577, 115, 3

237 utskottet

2/ON
U

+ 634, 59, 2

238 utskottet ONU + 541, 133, 21

243 utskottet ONU + 476, 203, 16

247 utskottet ONU + 422, 232, 41

248 utskottet ONU + 412, 213, 70

250 utskottet ONU + 409, 251, 34

251 utskottet ONU + 605, 60, 29

252 utskottet ONU + 408, 230, 57
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ON
U

+ 652, 33, 10

260 utskottet

2/ON
U

+ 492, 176, 27

277 utskottet ONU + 567, 101, 27

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 1 - artikel 4 (förordning (EG) nr 1224/2009)

320 PPE ONU - 242, 412, 41punkt 1, led 20

43 utskottet ONU + 447, 235, 13

punkt 1, 
efter punkt 34

321 PPE ONU - 311, 362, 22

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 6 - artikel 9 (förordning (EG) nr 1224/2009)

308 The Left ONU - 131, 533, 31efter punkt 3

322 PPE ONU - 311, 379, 5

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 10 - artikel 13 (förordning (EG) nr 1224/2009)

artikel 13 337 S&D
Verts/ALE

ONU - 272, 382, 40

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 11 - artikel 14 (förordning (EG) nr 1224/2009)

punkt 1 309 The Left ONU - 310, 382, 3

efter punkt 3 338 S&D
Verts/ALE

ONU + 500, 183, 12

339 S&D ONU - 168, 473, 54punkt 4, stycke 1

81 utskottet ONU + 354, 326, 15

delad

1/ON
U

+ 365, 286, 44

328 Renew

2/ON
U

+ 387, 287, 21

punkt 4, stycke 2

82 utskottet delad
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

1/ON
U

↓

2/ON
U

↓

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 12 - artikel 15 (förordning (EG) nr 1224/2009)

punkt 1, 
inledningen

310 The Left ONU - 76, 587, 32

84 utskottet ONU + 563, 118, 14

330 Verts/ALE ONU ↓

punkt 1, led a

85 utskottet ONU + 574, 108, 13

311 The Left ONU - 119, 573, 3punkt 2

86 utskottet ONU + 550, 128, 17

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 21 - artiklarna 23 och 24 (förordning (EG) nr 1224/2009)

artikel 3 punkt 1 312 The Left ONU - 143, 542, 9

artikel 24, 
efter punkt 4

313 The Left ONU - 108, 556, 31

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 23 - artikel 25a (förordning (EG) nr 1224/2009)

artikel 25a 314S The Left ONU - 162, 512, 21

120 utskottet ONU - 307, 373, 15

325m.d. Renew ONU - 74, 572, 49

306 The Left ONU - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

ONU + 339, 331, 25

317 ID ONU ↓

delad

1/ON
U

↓

punkt 1

originaltexte
n

2/ON
U

↓
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

121S utskottet ONU + 409, 266, 20punkt 2

307 The Left ONU ↓

delad

1/ON
U

+ 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/ON
U

+ 415, 266, 14

delad

1/ON
U

↓

Övervaknings-
kameror på 

frivillig basis

124 utskottet

2/ON
U

↓

delad

1/ON
U

+ 488, 182, 25

125 utskottet

2/ON
U

- 259, 409, 26

319 ID ONU ↓

har begått 
allvarliga 

överträdelser 

325m.d. Renew ONU ↓

123 utskottet ONU + 568, 93, 34registrerar 
maskinstyrkan 

344 ID ONU ↓

inspelningarna 
från 

övervakningskam
erorna

126 utskottet ONU + 612, 76, 7

122 utskottet ONU + 495, 124, 76undersöka hur 
effektiva

326m.d. Renew ONU ↓

tidsfristsklausul 326m.d. Renew ONU - 152, 494, 49

127 utskottet ONU + 548, 136, 11punkt 4

originaltexte delad
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

1/ON
U

↓n

2/ON
U

↓

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 23 - artikel 25b (förordning (EG) nr 1224/2009)

artikel 25b 327 Renew ONU + 365, 297, 33

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 35 - artikel 39a (förordning (EG) nr 1224/2009)

331 Verts/ALE ONU - 161, 518, 16punkt 1, led a

134 utskottet ONU + 344, 324, 27

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 42 - artikel 48 (förordning (EG) nr 1224/2009)

efter punkt 6 315 The Left ONU - 152, 538, 5

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 44 - artikel 55 (förordning (EG) nr 1224/2009)

efter punkterna 3 
och 5, efter led a

342 +
343

S&D
Verts/ALE

ONU + 547, 111, 37

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 46 - artiklarna 56 och 58 (förordning (EG) nr 1224/2009)

332 Verts/ALE ONU + 352, 310, 33artikel 56, punkt 1

162 utskottet ONU ↓

171 utskottet ONU + 481, 190, 23

delad

1/ON
U

↓

artikel 56a, punkt 
6

originaltexte
n

2/ON
U

↓

artikel 58, punkt 7 316 The Left ONU - 55, 606, 34

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 60 - artikel 74, punkt 3 (förordning (EG) nr 1224/2009)

222 utskottet ONU + 605, 70, 20artikel 74, punkt 
3, led f

originaltexte delad
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omr
östni
ng

ONU/EO – 
anmärkningar

1/ON
U

↓n

2/ON
U

↓

ÄF till artikel 1, punkt 1, led 81 - artikel 113 (förordning (EG) nr 1224/2009)

punkt 2 333 Verts/ALE ONU + 410, 257, 28

punkt 3; 334 Verts/ALE ONU + 411, 257, 27

efter punkt 7 335 Verts/ALE ONU + 432, 235, 28

ÄF till artikel 6

336 Verts/ALE ONU - 145, 534, 16punkt 2

299 utskottet ONU + 569, 107, 19

ÄF till skälen

skäl 4 323 PPE ONU - 338, 339, 18

324 PPE ONU - 312, 367, 16

delad

1/ON
U

+ 644, 48, 3

skäl 12

8 utskottet

2/ON
U

- 209, 468, 18

329 Verts/ALE ONU - 121, 554, 20skäl 18

12 utskottet ONU + 608, 65, 22

kommissionens förslag ONU + 401, 247, 47

Begäranden om särskild omröstning:
Renew: ÄF 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: ÄF 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: ÄF 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 196, 199, 

203
S&D: ÄF 120, 124, 133, 154
ECR: ÄF 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: ÄF 238
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Begäranden om delad omröstning
PPE:
artikel 1, punkt 1, led 46 i kommissionens förslag - artikel 56a (förordning (EG) nr 1224/2009)
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”och nummer 1604 och 1605 i kapitel 16”
Andra delen dessa ord

Renew:
ÄF 8
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”eller minst var femtonde minut”
Andra delen dessa ord

ÄF 9
Första delen ”Det bör på frivillig basis vara möjligt att utrusta fiskefartygen med system med 

övervakningskameror. I sådana fall bör dessa fartyg åtnjuta vissa fördelar.”
Andra delen ”såsom strykning av prickar”

ÄF 82
Första delen ”Genom undantag från första stycket ska för fisken efter små pelagiska bestånd 

(makrill, sill, taggmakrill, blåvitling, trynfisk, ansjovis, guldlax, sardin och skarpsill) 
och för industrifiske (bl.a. lodda, tobiskung och vitlinglyra), då fångsterna landas 
osorterade, följande undantag gälla: ”(a) De toleransmarginaler som fastställts i 
denna punkt ska inte tillämpas på fångster av arter som uppfyller ett av följande 
villkor: i) De utgör mindre än 1 % av vikten av alla arter som landats, eller ii) deras 
totala vikt är mindre än 100 kg. (b) För medlemsstater som har antagit en 
riskbaserad provtagningsplan, som godkänts av kommissionen, för vägning av 
osorterade landningar, ska följande toleransmarginaler tillämpas: i) Beträffande små 
pelagiska bestånd, och industrifiske, ska den tillåtna toleransmarginalen för 
loggbokens uppskattningar av hur stora mängder fisk, uttryckt i kilogram, som 
behålls ombord vara 10 % av den totala volymen av samtliga arter som registreras i 
loggboken för varje art. ii) Beträffande andra icke-målarter ska den tillåtna 
toleransmarginalen för uppskattningarna, oberoende av om de registreras i 
loggboken eller inte, av hur stora mängder fisk, uttryckt i kilogram, som behålls 
ombord vara 200 kg eller 1 % av den totala volymen av samtliga arter som 
registreras i loggboken för varje art. iii) Beträffande den totala mängden av samtliga 
arter ska den tillåtna toleransmarginalen för loggbokens uppskattningar av den totala 
mängden fisk, uttryckt i kilogram, som behålls ombord vara 10 % av den totala 
volymen av samtliga arter som registreras i loggboken.”

Andra delen ”Den tillåtna toleransmarginalen får under inga omständigheter överskrida 20 % per 
art.”

ÄF 124
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”som höjda fångstkvoter eller fritt val av 

fiskemetod för ett visst fiske”
Andra delen dessa ord

ÄF 341
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”såsom ytterligare tilldelning av kvoter eller 

strykning av prickar”
Andra delen dessa ord

Verts/ALE:
ÄF 114
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Första delen ”Befälhavaren på ett unionsfiskefartyg eller ett ombud för befälhavaren ska på 
elektronisk väg, via ett enhetligt, på unionsnivå harmoniserat och för samtliga 
medlemsstater gemensamt formulär, lämna in den information som avses i artikel 23 
till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter så snart som möjligt och under alla 
omständigheter senast 24 timmar efter avslutad landning.”

Andra delen ”Vid beräkningen av den tidsfrist på 24 timmar som avses i första stycket ska 
lördagar, söndagar och allmänna helgdagar inte beaktas.”

Tredje delen ”Om fiskeriprodukterna transporteras från platsen för landning innan de vägs ska 
landningen, vid tillämpningen av denna artikel, anses avslutad när 
fiskeriprodukterna har vägts.”

ÄF 205
Första delen ”de mängder av varje art som transporteras uttryckta i kilogram produktvikt och 

uppdelade med hänsyn till typ av produktform och, när så är lämpligt, antalet 
individer, och i förekommande fall med hänsyn till destinationsplatser.”

Andra delen ”En toleransmarginal på 5 % ska tillåtas när avståndet som ska tillryggaläggas är 
mindre än 500 km eller transporttiden är fem timmar eller mindre. Den tillåtna 
toleransmarginalen ska vara 15 % när avstånd och transporttid överstiger dessa 
värden.”

ÄF 326
Första delen ”Kommissionen ska undersöka hur effektivt de elektroniska 

fjärrövervakningssystemen fungerar för kontroll av efterlevnaden av 
landningsskyldigheten, och hur de bidrar till att uppnå en maximal hållbar 
avkastning av berörda bestånd, samt lämna en rapport till rådet och 
Europaparlamentet senast den ... [7 år efter datum för ikraftträdandet].” (angivet som 
”undersöka hur effektiva”)

Andra delen ”Bestämmelserna i denna artikel ska upphöra att gälla [10 år efter datum för 
ikraftträdandet].” (angivet som ”tidsfristsklausul”)

S&D:
ÄF 49
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”inbegripet verksamhet som genomförs med ett 

fartyg eller en båt med befälhavare”
Andra delen dessa ord

ÄF 125
Första delen texten i sin helhet förutom ordet: ”tillfälligt”
Andra delen detta ord
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ÄF 328
Första delen ”Genom undantag från första stycket ska för fisken efter små pelagiska arter 

(makrill, sill, taggmakrill, blåvitling, trynfisk, ansjovis, Odontesthes bonariensis, 
sardin och skarpsill) och för industrifiske (bl.a. lodda, tobiskung och vitlinglyra), då 
fångsterna landas osorterade, följande undantag gälla: a) De toleransmarginaler som 
fastställts i denna punkt ska inte tillämpas på fångster av arter som uppfyller ett av 
följande villkor: 
i) De utgör mindre än 1 % av vikten av alla arter som landats. 
ii) Deras totala vikt är mindre än 100 kg. 
b) För medlemsstater som har antagit en riskbaserad provtagningsplan som har 
godkänts av kommissionen för vägning av osorterade landningar ska följande 
toleransmarginaler tillämpas: i) För små pelagiska arter och industrifiske ska den 
tillåtna toleransmarginalen för loggbokens uppskattningar av hur stora mängder fisk, 
uttryckt i kilogram, som behålls ombord vara 10 % av den totala volymen av 
samtliga arter som registreras i loggboken för varje art. ii) För andra icke-målarter 
ska den tillåtna toleransmarginalen för uppskattningarna, oberoende av om de 
registreras i loggboken eller inte, av mängden fisk, uttryckt i kilogram, som behålls 
ombord vara 200 kg eller 1 % av den totala volymen av samtliga arter som 
registreras i loggboken för varje art. iii) För den totala mängden av samtliga arter ska 
den tillåtna toleransmarginalen för loggbokens uppskattningar av den totala 
mängden fisk, uttryckt i kilogram, som behålls ombord vara 10 % av den totala 
volymen av samtliga arter som registreras i loggboken.”

Andra delen ”Genom undantag från första stycket ska den tillåtna toleransmarginalen för 
snörpvadsfiske efter tropisk tonfisk, för arter som omfattas av en riskbaserad 
provtagningsplan som godkänts av kommissionen, för loggbokens uppskattningar av 
den totala mängden fisk, uttryckt i kilogram, som behålls ombord vara 10 % av den 
totala landade mängden av samtliga arter tillsammans.”

ID:
ÄF 16
Första delen texten i sin helhet förutom orden: “”enhetligt”, “”och uttömmande” ,“”alla” och 

”med ett lämpligt sanktionssystem i fall av bristande efterlevnad”
Andra delen dessa ord

ÄF 37
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”eller med andra medel”
Andra delen dessa ord

ÄF 150
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”tillsammans med ett lämpligt system med 

sanktioner för bristande efterlevnad, där de som ansöker om dessa licenser 
informeras om de unionsåtgärder för bevarande som tillämpas i området, inbegripet 
fångstbegränsningar och sanktionsbestämmelser”

Andra delen dessa ord

ÄF 235
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”eller kommissionen”
Andra delen dessa ord

ÄF 237
Första delen texten i sin helhet förutom ordetn: ”övervakningskameror”
Andra delen texten i sin helhet med tillägg av orden: ”från elektronisk övervakningsutrustning”
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ÄF 1260
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”övervakningskameror för kontinuerlig inspelning 

(CCTV)”
Andra delen dessa ord

artikel 1, punkt 1, led 23 i kommissionens förslag - artikel 25a, punkt 1 (förordning (EG) nr 
1224/2009)
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”en lägsta procentandel”
Andra delen dessa ord

artikel 1, punkt 1, led 23 i kommissionens förslag - artikel 25a, punkt 4 (förordning (EG) nr 
1224/2009)
Första delen ”Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa närmare bestämmelser om 

krav, tekniska specifikationer, installation och funktion när det gäller de elektroniska 
övervakningssystemen för kontroll av landningsskyldigheten,”

Andra delen ”inklusive system med övervakningskameror för kontinuerlig inspelning”

artikel 1, punkt 1, led 60 i kommissionens förslag - artikel 74, punkt 3 (förordning (EG) nr 1224/2009)
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”övervakningskameror och annan”
Andra delen dessa ord

Övriga frågor
Ändringsförslag 318a hade strukits.
Manuel Bompard (The Left-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av ändringsförslag 399.

15. Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket ***I

Förslag till beslut (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

kommissionens förslag ONU + 617, 1, 77

16. Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden 
för upprätthållande av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade 
kungariket ***I

Förslag till beslut (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

kommissionens förslag ONU + 621, 1, 73



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_SV.docx 34 PE 690.053

17. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: verksamma ämnen, inklusive 
dimoxistrobin

Förslag till resolution: B9-0162/2021

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0162/2021
(ENVI-utskottet)

förslag till resolution (texten i 
sin helhet)

ONU + 472, 214, 9

18. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade 
bomullen GHB614 × T304-40 × GHB119

Förslag till resolution: B9-0160/2021

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0160/2021
(ENVI-utskottet)

förslag till resolution (texten i 
sin helhet)

ONU + 491, 184, 20

19. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den genetiskt modifierade 
majsen MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Förslag till resolution: B9-0161/2021

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0161/2021
(ENVI-utskottet)

förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 495, 181, 19
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20. Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019

Betänkande: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 5 6 Verts/ALE ONU + 429, 252, 14

efter punkt 5 8 ECR ONU - 121, 535, 39

punkt 13 originaltexten ONU - 212, 454, 29

efter punkt 16 7 Verts/ALE ONU + 383, 281, 31

9 ECR ONU - 305, 369, 21

delad

1/ONU + 675, 10, 10

2/ONU + 374, 297, 24

punkt 17

originaltexten

3/ONU + 611, 49, 35

1 The Left ONU + 536, 141, 18

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

punkt 20

originaltexten

3/ONU ↓

delad

1/ONU + 678, 3, 14

punkt 22 originaltexten

2/ONU + 423, 253, 19

punkt 23 10 ECR ONU - 169, 438, 88

punkt 28 11 ECR ONU + 426, 258, 11

punkt 41 12 ECR ONU + 452, 233, 10

delad

1/ONU + 653, 28, 14

punkt 45 originaltexten

2/ONU + 572, 85, 38
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 46 originaltexten ONU + 514, 123, 56

punkt 47 2 PPE ONU + 436, 249, 10

efter punkt 47 13 ECR ONU - 114, 545, 36

punkt 49 3/rev S&D ONU + 653, 7, 35

punkt 50 originaltexten ONU + 438, 140, 117

punkt 51 4/rev S&D ONU + 638, 46, 11

skäl G originaltexten ONU + 528, 122, 44

efter skäl AB 5 Verts/ALE ONU + 383, 280, 32

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 576, 11, 108

Begäranden om särskild omröstning:
ECR: punkt 46, skäl G
Verts/ALE: punkt 50
S&D: punkt 13

Begäranden om delad omröstning:
ECR:
punkt 22
Första delen ”Europaparlamentet understryker att den befintliga kodexen för god förvaltningssed 

snarast måste förbättras och uppgraderas”
Andra delen ”genom att man antar en bindande förordning på detta område.”
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punkt 45
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”särskilt när det gäller kränkningar av rättigheter 

som garanteras genom stadgan om grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar 
detta nätverk att beakta den roll som nationella och regionala ombudsmän skulle 
kunna spela för att öka EU-medborgarnas deltagande i EU:s beslutsprocess”

Andra delen dessa ord

PPE:
punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet noterar att kommissionen har åtagit sig att genomföra många av 

Europeiska ombudsmannens förslag, såsom att uppmana enskilda personer som 
övergår till den privata sektorn att lämna ytterligare information om den organisation 
de ansluter sig till och närmare uppgifter om vilken typ av yrkesverksamhet de 
inleder. Parlamentet betonar att man inte kan ta lätt på sådana övergångar, eftersom 
de skulle kunna leda till intressekonflikter när tidigare offentliga tjänstemän tillträder 
en tjänst inom ett företag för att utöva lobbyverksamhet på politik som de tidigare 
lagstiftat om eller arbetat med.”

Andra delen ”Parlamentet noterar att en färsk rapport ger vid hanen att 99 procent av begärandena 
om övergång till den privata sektorn godkändes av kommissionen, med en andel 
avslag på endast 0,62 procent, vilket pekar på behovet av att stärka tillsynen.”

Tredje delen ”Parlamentet påminner om att etiska regler inte bara är en formalitet utan bör följas 
av alla institutioner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att 
genomföra alla rekommendationer från ombudsmannen, att inta en kraftfullare 
hållning i frågan om ”svängdörrsproblematik” och att gå vidare med de föreslagna 
åtgärderna, inbegripet att förbjuda ny verksamhet när det finns belägg för att denna 
verksamhet skulle leda till en konflikt med kommissionens legitima intressen och att 
direkt på sin webbplats för etik och i god tid offentliggöra all relaterad information 
om varje fall av tidigare högre tjänstemän som bedömts, med sikte på att genomföra 
ettåriga förbud mot lobbyverksamhet och opinionsbildning.”

ECR, PPE:
punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar att Europeiska ombudsmannen, efter ett klagomål 

som ingavs 2019 om användningen av sponsring under det rumänska 
ordförandeskapet, intagit en tydlig ståndpunkt i frågan om sponsring av 
ordförandeskapet, eftersom uppfattningen om påverkan utifrån kan undergräva 
integriteten för EU som helhet. Parlamentet noterar de åtgärder som rådet vidtagit 
som svar på ombudsmannens rekommendation att medlemsstaterna bör få 
vägledning i frågan om sponsring av ordförandeskapet. Parlamentet uppmuntrar 
rådet att utan dröjsmål följa upp denna fråga” förutom orden: ”efter ett klagomål 
som ingavs 2019 om användningen av sponsring under det rumänska 
ordförandeskapet”

Andra delen dessa ord
Tredje delen ”Parlamentet välkomnar det tyska ordförandeskapets beslut att avstå från all 

sponsring och uppmuntrar andra medlemsstater att göra likadant.”
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21. Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

7 The Left ONU - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

ONU + 617, 18, 59

punkt 1

35 Verts/ALE ONU ↓

36 Verts/ALE ONU - 186, 477, 31punkt 2

24 PPE
S&D

ONU + 631, 40, 23

punkt 4 31 Renew ONU - 155, 439, 99

delad

1/ONU + 619, 16, 59

punkt 6 originaltexten

2/ONU + 569, 91, 34

punkt 7 originaltexten ONU + 518, 80, 96

punkt 8 25 PPE
S&D

ONU + 561, 20, 113

punkt 9 8 The Left ONU - 313, 356, 25

efter punkt 9 9 The Left ONU - 172, 418, 100

delad

1/ONU + 503, 84, 107

punkt 10 originaltexten

2/ONU + 478, 198, 18

1 The Left ONU - 102, 555, 37

2 The Left ONU - 50, 581, 63

10 The Left ONU - 140, 487, 67

efter punkt 10

11 The Left ONU - 149, 509, 36

12 The Left ONU - 82, 559, 53punkt 11

26 PPE
S&D

ONU + 491, 128, 75
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU ↓

originaltexten

2/ONU ↓

13 The Left ONU - 104, 547, 43

delad

1/ONU + 597, 45, 52

2/ONU + 518, 126, 50

punkt 13

originaltexten

3/ONU + 490, 186, 18

3 The Left ONU - 110, 497, 87

14 The Left ONU - 73, 569, 52

15 The Left ONU - 76, 499, 119

efter punkt 13

16 The Left ONU - 91, 561, 41

delad

1/ONU + 657, 29, 7

punkt 16 originaltexten

2/ONU + 571, 47, 76

delad

1/ONU + 641, 37, 16

punkt 17 originaltexten

2/ONU + 561, 83, 50

delad

1/ONU + 515, 122, 57

2/ONU + 516, 123, 55

punkt 19 originaltexten

3/ONU + 603, 79, 12

delad

1/ONU + 619, 40, 35

2/ONU + 607, 6, 81

punkt 20 originaltexten

3/ONU + 602, 27, 65
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

17 The Left ONU - 207, 475, 12

delad

1/ONU + 566, 74, 54

2/ONU + 610, 57, 27

punkt 21

originaltexten

3/ONU + 486, 156, 52

efter punkt 22 18 The Left ONU - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

ONU + 569, 60, 60punkt 23

37 Verts/ALE ONU ↓

efter punkt 23 30 Renew ONU - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

ONU + 469, 92, 128

delad

1/ONU ↓

punkt 24

originaltexten

2/ONU ↓

efter punkt 24 19 The Left ONU - 143, 522, 29

punkt 25 20 The Left ONU - 197, 348, 149

punkt 26 32 Renew ONU - 236, 391, 67

punkt 27 originaltexten ONU + 505, 166, 23

delad

1/ONU + 540, 76, 78

punkt 28 originaltexten

2/ONU + 463, 157, 74

efter punkt 28 4 The Left ONU - 60, 573, 61

delad

1/ONU + 533, 151, 9

punkt 29 originaltexten

2/ONU + 485, 165, 44
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

29 PPE
S&D

ONU + 601, 70, 23

delad

1/ONU ↓

punkt 31

originaltexten

2/ONU ↓

punkt 33 originaltexten ONU + 597, 88, 9

punkt 34 originaltexten ONU + 449, 205, 40

21 The Left ONU - 191, 486, 17

delad

1/ONU + 514, 80, 100

punkt 35

originaltexten

2/ONU + 466, 194, 34

delad

1/ONU + 624, 49, 21

punkt 37 originaltexten

2/ONU + 556, 133, 5

efter beaktandeled 21 33 Verts/ALE ONU - 260, 390, 44

skäl A 22 ID ONU - 132, 557, 3

efter skäl A 5 The Left ONU - 117, 466, 111

skäl E originaltexten ONU + 522, 130, 42

skäl G 34 Verts/ALE ONU - 201, 482, 11

efter skäl I 6 The Left ONU - 203, 480, 11

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 400, 103, 186

Begäranden om särskild omröstning:
The Left: punkterna 24, 33
ID: punkterna 7, 16, 27
Renew: punkt 34
Verts/ALE: skäl E
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Begäranden om delad omröstning:
The Left:
punkt 6
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”reformer och”
Andra delen dessa ord

punkt 10
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”strukturreformer” och ”och strukturreformer”
Andra delen dessa ord

punkt 11
Första delen ”Europaparlamentet anser att 2021 års europeiska planeringstermin erbjuder ett 

utmärkt tillfälle att förbättra det nationella egenansvaret, med tanke på att 
medlemsstaterna håller på att utveckla skräddarsydda RRP-planer för att tillgodose 
sina olika behov. Parlamentet är i detta avseende övertygat om att den demokratiska 
legitimiteten måste garanteras och så småningom ökas, inbegripet 
Europaparlamentets roll i genomförandet av faciliteten, i enlighet med förordningen 
om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, vid behov med hjälp av instrumentet för tekniskt stöd, bygga 
upp nödvändig administrativ kapacitet och övervakningskapacitet för att kunna ge 
solida garantier för att medlen används korrekt och effektivt och för att 
absorptionskapaciteten ska bli hög.”

Andra delen ”Parlamentet påminner om att RRP-planerna omfattas av de övergripande kraven på 
sund ekonomisk styrning och det allmänna systemet med villkor för skydd av 
unionens budget.”

punkt 16
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”ansvarsfulla offentliga finanser, socialt 

balanserade strukturreformer som förbättrar de långsiktiga utsikterna och”
Andra delen dessa ord

punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet är medvetet om att covid-19-krisen inte kommer att lösas enbart 

med den nuvarande finanspolitiska inriktningen. Parlamentet understryker därför 
vikten av att genomföra djupgående, tillväxtfrämjande, balanserade, hållbara och 
socialt rättvisa, skräddarsydda strukturreformer för att bland annat åstadkomma 
hållbar och socialt inkluderande tillväxt och sysselsättning, vilket kan stödja 
återhämtningen på ett effektivt sätt, samt stödja den digitala omvandlingen och den 
gröna omställningen, sysselsättning av hög kvalitet, fattigdomsminskning och FN:s 
mål för hållbar utveckling, och därmed stärka konkurrenskraften och den inre 
marknaden, öka konvergensen och skapa en starkare och hållbar tillväxt inom 
unionen och medlemsstaterna. Parlamentet påpekar att i synnerhet den långsiktiga 
tillväxtpotentialen i medlemsstaternas ekonomier endast kan lyftas genom 
strukturella förbättringar. Parlamentet noterar dock att effektiviteten och framgången 
för anpassningen av medlemsstaternas politiska åtgärder kommer att vara beroende 
av översynen av stabilitets- och tillväxtpakten och, beroende på resultatet av denna, 
av dess anpassning”

Andra delen ”samt ökat egenansvar från medlemsstaternas sida för genomförandet av de 
landsspecifika rekommendationerna.”
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punkt 29
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja arbetet med att skapa en 

klimatindikator för att bedöma diskrepansen mellan medlemsstaternas 
budgetstrukturer och ett scenario där varje nationell budget är anpassad till målen i 
Parisavtalet. Parlamentet betonar att denna indikator måste förse medlemsstaterna 
med information om deras utvecklingsbana inom ramen för Parisavtalet för att 
säkerställa att Europa kan bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. 
Parlamentet förväntar sig att klimatindikatorn ska vara en referens för EU:s olika 
politikområden och därmed också användas som vägledning för den europeiska 
planeringsterminen,”

Andra delen ”utan att dess ursprungliga syfte urvattnas”

punkt 31
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”med full respekt för regler om finanspolitisk 

hållbarhet och sunda budgetregler”
Andra delen dessa ord

punkt 35
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”Parlamentet är tillfreds med att kommissionen 

kommer att fortsätta att övervaka medlemsstaternas genomförande av reformer som 
föreslagits i tidigare års landsspecifika rekommendationer.”

Andra delen dessa ord

ID:
punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet är bekymrat över effekterna av åtgärderna för att begränsa 

pandemin på den låga produktivitetstillväxten i EU och den markanta nedgången i 
produktivitetstillväxten i euroområdet före pandemin. Parlamentet anser att en 
balanserad strategi för att främja hållbar tillväxt och en investeringsvänlig miljö bör 
eftersträvas, samtidigt som den finanspolitiska hållbarheten förbättras. Parlamentet 
betonar att särskild tonvikt bör läggas på investeringar och politik som är 
framtidsinriktade,”

Andra delen ”särskilt i de medlemsstater som har det finanspolitiska utrymmet att främja hållbar 
och inkluderande tillväxt.”

punkt 19
Första delen ”Europaparlamentet noterar att även om det finns nya utmaningar i samband med 

den makroekonomiska stabiliteten är den ekonomiska och monetära unionen mycket 
bättre rustad att stå emot kriser än den var under 2008 års finansiella och 
ekonomiska kris. ”

Andra delen ”Parlamentet är övertygat om att en av de viktigaste omedelbara prioriteringarna är 
att främja en resilient och hållbar ekonomisk återhämtning i linje med EU:s politiska 
mål, som kretsar kring den gröna, rättvisa och digitala omställningen.”

Tredje delen ”Parlamentet konstaterar att medlen för att övervinna den nuvarande krisen är av 
sådan art att det – så länge det är nödvändigt – krävs en expansiv finanspolitik”.
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punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet påpekar att de medlemsstater som hade finanspolitiska buffertar 

kunde mobilisera finanspolitiska stimulanspaket mycket snabbare och utan 
tillhörande lånekostnader, vilket bidrog till att mildra pandemins negativa 
konsekvenser för samhället och ekonomin. Parlamentet upprepar att påfyllningen av 
de finanspolitiska buffertarna över tiden på ett socialt ansvarsfullt sätt kommer att 
vara viktig för förberedelserna inför framtida kriser.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar dock medlemsstaterna, kommissionen och rådet att inte 
upprepa tidigare misstag i responsen på den ekonomiska krisen.”

Tredje delen ”Parlamentet delar den europeiska finanspolitiska nämndens åsikt att en snabb 
förändring av den finanspolitiska inriktningen inte är tillrådlig för återhämtning.”

Verts/ALE:
punkt 24
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”understryker ” och ”att alla medlemsstater för 

närvarande är skyldiga att följa stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet bekräftar 
att den allmänna undantagsklausulen inte sätter stabilitets- och tillväxtpaktens 
förfaranden eller EU:s finanspolitiska regler ur funktion”

Andra delen dessa ord

punkt 37
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”Parlamentet understryker att de offentliga 

investeringarna är begränsade eftersom resurserna är knappa och i huvudsak 
kommer från skattebetalarna.”

Andra delen dessa ord

The Left, ID:
punkt 21
Första delen ”Europaparlamentet noterar att kommissionen har för avsikt att lämna 

rekommendationer avseende budgetsituationen i varje medlemsstat under 2021, 
såsom föreskrivs i stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet påpekar att ramen för 
ekonomisk styrning också bör ta hänsyn till de rådande ekonomiska verkligheterna 
och vara förenlig med EU:s politiska prioriteringar, samtidigt som man förbättrar 
efterlevnaden av finanspolitiska regler som bör vara förenklade, tydliga och 
genomförbara och som kommer att ses över och anpassas på grundval av dessa 
resultat.”

Andra delen ”Parlamentet efterlyser en mer pragmatisk ansats och understryker behovet av att 
säkerställa att ramverket blir striktare i goda ekonomiska tider och flexiblare i dåliga 
ekonomiska tider” förutom orden: ”striktare i goda ekonomiska tider”

Tredje delen dessa ord

The Left, Renew:
punkt 13
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att 2020 års unika ekonomiska recession, och de 

åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin, förväntas leda till att EU:s 
skuldkvot når en ny topp på omkring 93,9 % (101,7 % i euroområdet) 2020, med en 
ytterligare ökning till omkring 94,6 % (102,3 % i euroområdet) 2021. Parlamentet 
betonar att en hög osäkerhetsnivå kvarstår och att de ekonomiska utsikterna i hög 
grad beror på hur snabbt pandemin kan övervinnas. Parlamentet förstår vidare att 
dessa skuldsättningsnivåer bara går att lösa genom tillräcklig ekonomisk tillväxt.”

Andra delen ”Parlamentet upprepar vikten av en långsiktigt hållbar statsskuld”
Tredje delen ”Parlamentet noterar att många medlemsstater har gått in i den nuvarande krisen i en 

svag statsfinansiell ställning, som har förvärrats ytterligare av pandemin.”
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22. Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i 
den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021

Betänkande: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

alternativt 
resolutionsförslag

8 ID ONU - 88, 558, 47

punkt 2 originaltexten ONU + 342, 313, 40

efter punkt 3 1 The Left ONU - 92, 576, 27

efter punkt 4 5 The Left ONU - 135, 463, 97

delad

1/ONU + 580, 57, 58

punkt 5 originaltexten

2/ONU + 348, 323, 24

delad

1/ONU + 525, 63, 107

punkt 8 originaltexten

2/ONU + 396, 226, 73

punkt 10 originaltexten ONU + 348, 331, 16

delad

1/ONU + 630, 45, 20

punkt 12 originaltexten

2/ONU + 403, 256, 36

delad

1/ONU + 472, 182, 41

punkt 15 originaltexten

2/ONU + 367, 312, 16

punkt 19 7 Renew ONU - 163, 514, 18

delad

1/ONU + 672, 18, 5

punkt 27 originaltexten

2/ONU + 458, 118, 119
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 618, 44, 33

2/ONU + 403, 233, 58

punkt 28 originaltexten

3/ONU + 472, 100, 123

delad

1/ONU + 559, 60, 76

2/ONU + 363, 283, 49

3/ONU + 408, 229, 58

punkt 29 originaltexten

4/ONU + 349, 300, 46

efter punkt 29 6 The Left ONU - 71, 527, 97

delad

1/ONU + 591, 35, 69

punkt 31 originaltexten

2/ONU + 369, 228, 98

efter punkt 34 2 The Left ONU + 291, 195, 204

delad

1/ONU + 611, 60, 23

2/ONU + 429, 173, 92

3/ONU + 450, 154, 91

punkt 35 originaltexten

4/ONU + 447, 167, 80

punkt 36 originaltexten ONU + 358, 310, 27

delad

1/ONU + 437, 217, 41

punkt 44 originaltexten

2/ONU + 627, 27, 41

3 The Left ONU - 73, 552, 70efter skäl E

4 The Left ONU - 149, 532, 14
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 660, 23, 12

skäl R originaltexten

2/ONU + 354, 297, 44

delad

1/ONU + 665, 23, 7

2/ONU + 373, 250, 72

skäl V originaltexten

3/ONU + 607, 39, 49

delad

1/ONU + 657, 18, 18

2/ONU + 344, 286, 65

skäl Z originaltexten

3/ONU + 679, 8, 8

Förslag till resolution (EMPL-utskottet)
(texten i sin helhet)

ONU + 508, 121, 64

Begäranden om särskild omröstning:
PPE: punkterna 2, 10, 15, 36

Begäranden om delad omröstning:
Renew:
punkt 15
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”föreslå de förändringar i den ekonomiska 

styrningen som behövs för att” och ”konsekvenserna av eventuella framtida 
anpassningsprogram”

Andra delen dessa ord

punkt 27
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra sitt yttersta för att 

bekämpa skatteundandragande och skatteflykt”
Andra delen ”och att på ett ändamålsenligt sätt motverka skadliga beskattningsmetoder som 

antagits av vissa medlemsstater.”

PPE:
punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet understryker att det bör involveras mer i den europeiska 

planeringsterminen, inbegripet de landsspecifika rekommendationerna. Parlamentet 
betonar vikten av en mer inkluderande social dialog med arbetsmarknadens parter, 
det civila samhället, ungdomsorganisationer och lokala och regionala myndigheter i 
utformningen av den europeiska planeringsterminen.”
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Andra delen ”Parlamentet betonar att en effektiv, transparent, heltäckande, resultatinriktad och 
prestationsbaserad social spårningsmetod – som ska tas fram för faciliteten för 
återhämtning och resiliens – kommer att förbättra den europeiska 
planeringsterminen genom att bättre återspegla sociala utmaningar såväl som 
jämställdhets- och miljöutmaningar och likställa dem med finanspolitisk 
samordning, till exempel genom att fokusera mer på aggressiv skatteplanering, 
fattigdomsminskning, jämställdhet, social rättvisa, social sammanhållning och 
uppåtriktad konvergens.”

punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet inser att medlemsstaterna måste inkludera åtgärder för social 

och territoriell sammanhållning samt för barn och ungdomar i sina nationella 
återhämtningsplaner för att få tillgång till fonden. Parlamentet konstaterar att sociala 
delmål och mål varken har definierats explicit eller öronmärkts i förordningen om 
faciliteten för återhämtning och resiliens, men att kommissionen enligt den antagna 
förordningen bör fastställa de gemensamma indikatorer som ska användas för att 
rapportera om framsteg och för att övervaka och utvärdera faciliteten, och bör 
fastställa en metod för att rapportera om sociala utgifter, inklusive för barn och 
ungdomar, inom ramen för faciliteten. Parlamentet framhåller den särskilda 
betydelsen av indikatorer som rör genomförandet av principerna för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, kvalitativ sysselsättning, uppåtgående social 
konvergens, lika tillgång till möjligheter och socialt skydd, utbildning och 
kompetens, samt investeringar i tillgång och möjligheter för barn och unga vad 
gäller utbildning, hälsa, kost, arbete och bostäder, i enlighet med målen i 
barngarantin och ungdomsgarantin.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med Europaparlamentet, 
arbetsmarknadens parter och det civila samhället, inom ramen för dialogen om 
återhämtning och resiliens, för att fastställa dessa indikatorer i enlighet med dem 
som fastställs i Europaparlamentets resolution om ett starkt socialt Europa för 
rättvisa omställningar, för att bedöma investeringarna i och reformerna av de 
nationella planerna för återhämtning och resiliens samt de föreslagna åtgärderna för 
att säkerställa framsteg mot dessa mål.”

punkt 12
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”kostnadsfri” (endast en gång i den svenska 

texten)
Andra delen dessa ord

punkt 28
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”att inkludera jämställdhetsindexet som ett av den 

europeiska planeringsterminens verktyg och” och ”Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka genomförandet av lagstiftning, politik och system mot 
diskriminering i syfte att effektivt bekämpa diskriminering på alla grunder, bland 
annat antiziganism, och se till att det sociala, mentala, kulturella och fysiska 
välbefinnandet skyddas genom återhämtningsåtgärderna”

Andra delen ”att inkludera jämställdhetsindexet som ett av den europeiska planeringsterminens 
verktyg och”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka genomförandet av lagstiftning, 
politik och system mot diskriminering i syfte att effektivt bekämpa diskriminering 
på alla grunder, bland annat antiziganism, och se till att det sociala, mentala, 
kulturella och fysiska välbefinnandet skyddas genom återhämtningsåtgärderna.”
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punkt 29
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”inbegripet lagstiftningsinitiativ”, ”rätten att inte 

vara uppkopplad” och ”samt åtgärder som säkerställer stabila avtal, anständiga löner, 
täckningsgraden för kollektivavtal samt socialt grundskydd, inbegripet anständiga 
pensioner över fattigdomsgränsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med 
dessa indikatorer i riktlinjerna för bedömning av de sociala framstegen inom ramen 
för de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Parlamentet påpekar att de 
arbetsmarknadsreformer som genomförs som en del av de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens måste vara förenliga med uppnåendet av dessa mål.”

Andra delen ”inbegripet lagstiftningsinitiativ”
Tredje delen ”rätten att inte vara uppkopplad”
Fjärde delen ”samt åtgärder som säkerställer stabila avtal, anständiga löner, täckningsgraden för 

kollektivavtal samt socialt grundskydd, inbegripet anständiga pensioner över 
fattigdomsgränsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med dessa 
indikatorer i riktlinjerna för bedömning av de sociala framstegen inom ramen för de 
nationella planerna för återhämtning och resiliens. Parlamentet påpekar att de 
arbetsmarknadsreformer som genomförs som en del av de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens måste vara förenliga med uppnåendet av dessa mål.”

punkt 35
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”genom jämställdhetsintegrering”, ”Parlamentet 

välkomnar kommissionens avsikt att införa bindande åtgärder för insyn i 
lönesättning, inbegripet ett index för lika lön mellan kvinnor och män” och 
”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att återuppta förhandlingarna i rådet om 
direktivet om kvinnor i bolagsstyrelser.”

Andra delen ”genom jämställdhetsintegrering”
Tredje delen ”Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att införa bindande åtgärder för insyn 

i lönesättning, inbegripet ett index för lika lön mellan kvinnor och män.”
Fjärde delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att återuppta förhandlingarna i rådet om 

direktivet om kvinnor i bolagsstyrelser.”

skäl R
Första delen ”Konsekvenserna av covid-19-pandemin har förvärrats på grund av den ojämlikhet 

som fanns redan före pandemin och som under de senaste tio åren har ökat.”
Andra delen ”Minskade investeringar i offentliga tjänster efter den globala finanskrisen bidrog till 

ökad ojämlikhet vad gäller hälsobehov.”

skäl V
Första delen ”Inkomstskillnaderna ligger på en fortsatt hög nivå i EU.”
Andra delen ”Konkurrens vad gäller skatter och arbetskraftskostnader skadar den inre marknaden 

och sammanhållningen mellan medlemsstaterna.”
Tredje delen ”Väl utformade progressiva skatte- och bidragssystem, sociala investeringar och 

tillhandahållande av kvalitativa offentliga och sociala tjänster är nödvändiga för att 
förhindra att nackdelar förs vidare från en generation till nästa.”
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skäl Z
Första delen ”Vi befinner oss i en historiskt sett kritisk tid”
Andra delen ”då man ofta ifrågasätter tanken att ekonomisk tillväxt automatiskt når alla delar av 

samhället. Vi kan se att medelklassen krymper, att arbetsvillkoren blir alltmer 
otrygga och att fattigdomen bland industriarbetare, lågkvalificerade arbetstagare och 
plattformsarbetare ökar och även polariseringen i fråga om inkomst och välstånd.”

Tredje delen ”De kulturella och kreativa sektorerna och turistsektorn, där evenemang och 
föreställningar, kulturturism, immateriell kulturarvspraxis ingår, och även små och 
medelstora företag, egenföretagare, lokala företag och familjeföretag, har drabbats 
ekonomiskt mycket hårt av de åtgärder som syftar till att minska spridningen av 
covid-19.”

Renew, PPE:
punkt 31
Första delen ”Europaparlamentet betonar att dialogen mellan arbetsmarknadens parter och 

kollektiva avtalsförhandlingar är viktiga instrument som hjälper arbetsgivare och 
fackföreningar att fastställa rättvisa löner och arbetsvillkor, och att kraftfulla system 
för kollektiva avtalsförhandlingar ökar medlemsstaternas resiliens i ekonomiska 
kristider. Parlamentet är fast övertygat om att en demokratisk, resilient och socialt 
rättvis återhämtning bör bygga på en social dialog som inbegriper kollektiva 
avtalsförhandlingar. Parlamentet upprepar att medlemsstaterna bör vidta åtgärder för 
att främja en hög förekomst av fackförbund samt vända den minskande 
täckningsgraden för kollektivavtal. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa att 
arbetstagare i EU skyddas genom tillräckliga minimilöner, lagstiftning eller 
kollektivavtal, så att de har en skälig levnadsstandard var de än arbetar.”

Andra delen ”Parlamentet välkomnar i detta hänseende kommissionens förslag till direktiv om 
tillräckliga minimilöner i EU, som syftar till att öka täckningsgraden för 
kollektivavtal och säkerställa att arbetstagare i EU skyddas genom minimilöner som 
sätts på lämplig nivå.”

punkt 44
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett instrument för att 

motverka effekterna av asymmetriska chocker, som är effektivt på lång sikt, 
exempelvis ett lämpligt och genomförbart arbetslöshets(åter)försäkringssystem som 
skulle kunna fungera som stöd för de nationella systemen när en del av EU undergår 
en tillfällig ekonomisk chock.”

Andra delen ”Parlamentet betonar att det är av största vikt att stödja investeringar och tillgång till 
finansiering i EU för att hjälpa små och medelstora företag med solvensproblem, 
skapa kvalitativ sysselsättning inom strategiska sektorer och främja territoriell, 
ekonomisk och social sammanhållning inom EU. Parlamentet understryker att den 
nya europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter skulle kunna 
mobiliseras för att begränsa covid-19-krisens konsekvenser för sysselsättningen. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att snabbt ansöka hos kommissionen 
om finansiering för att stödja arbetstagare i EU som har förlorat sina jobb på grund 
av covid-19 att omskola sig, skaffa sig nya kvalifikationer och komma in på 
arbetsmarknaden igen.”

Övriga frågor
Erratum: alla språkversioner.
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23. Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på 
Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe

Förslag till resolution: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, ledamöter)

efter punkt 18 4 ECR ONU - 172, 441, 83

delad

1/ONU + 657, 13, 25

punkt 19 originaltexten

2/ONU + 601, 39, 56

skäl C 1 ECR ONU - 152, 525, 19

skäl D 2 ECR ONU - 148, 531, 17

skäl E 3 ECR ONU - 160, 518, 18

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 669, 4, 17

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0173/2021 The Left ONU ↓

B9-0174/2021 ID ONU ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0198/2021 Renew ONU ↓

B9-0199/2021 PPE ONU ↓

B9-0200/2021 S&D ONU ↓

B9-0201/2021 ECR ONU ↓

Begäranden om delad omröstning:
The Left
punkt 19
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”Parlamentet begär att EU:s sanktionsmekanism 

ska användas för att bekämpa korruption”
Andra delen dessa ord
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Övriga frågor:
Brando Benifei (S&D-gruppen) gav också sitt stöd till det gemensamma förslaget till resolution 
RC-B9-0173/2021.

24. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och 
människorättsförsvarare

Förslag till resolution: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, ledamöter)

punkt 19 2 ECR ONU - 317, 373, 6

efter skäl N 1 The Left ONU - 179, 495, 21

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 633, 11, 45

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0190/2021 The Left ONU ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0192/2021 S&D ONU ↓

B9-0193/2021 Renew ONU ↓

B9-0194/2021 PPE ONU ↓

B9-0195/2021 ECR ONU ↓

B9-0197/2021 ID ONU ↓
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25. Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja

Förslag till resolution: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0183/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, ledamöter)

efter punkt 2 1 The Left ONU - 101, 546, 47

delad

1/ONU + 642, 13, 39

punkt 6 originaltexten

2/ONU + 461, 197, 36

efter punkt 14 5 The Left ONU - 46, 617, 33

punkt 15 2 PPE ONU - 280, 364, 52

delad

1/ONU + 389, 230, 77

punkt 16 originaltexten

2/ONU + 346, 287, 63

efter punkt 16 6 The Left ONU - 85, 575, 36

delad

1/ONU + 632, 21, 43

punkt 17 originaltexten

2/ONU + 457, 227, 12

efter punkt 17 4 The Left ONU - 40, 609, 47

punkt 21 originaltexten ONU + 359, 240, 97

efter punkt 21 3 The Left ONU - 94, 572, 30

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 610, 43, 37

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0182/2021 ID ONU ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0184/2021 The Left ONU ↓

B9-0185/2021 S&D ONU ↓
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

B9-0186/2021 Renew ONU ↓

B9-0187/2021 PPE ONU ↓

B9-0188/2021 ECR ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning:
PPE: punkterna 16, 21

Begäranden om delad omröstning:
The Left:
punkt 16
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra in allt bilateralt ekonomiskt 

stöd till den kambodjanska regeringen och att i stället rikta in sig på 
civilsamhällesorganisationer”

Andra delen ”och oppositionspartier.”

PPE:
punkt 6
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar med kraft Kambodjas regering att upphäva alla 

repressiva lagar, däribland de nya dekret och lagförslag som reglerar den digitala 
miljön och ger regeringen möjlighet att skärpa onlineövervakningen samt censuren 
av och kontrollen över internet”

Andra delen ”och att upphäva alla ändringar som på senare tid gjorts i konstitutionen, strafflagen, 
lagen om politiska partier, fackföreningslagen, lagen om icke-statliga organisationer 
och all annan lagstiftning som begränsar yttrandefriheten och de politiska friheterna 
och som inte är helt i överensstämmelse med Kambodjas skyldigheter och med 
internationella normer.”

punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att övervaka 

människorättssituationen i Kambodja och att handla i full överensstämmelse med 
EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati och med EU:s riktlinjer 
om människorättsförsvarare.”

Andra delen ‘Parlamentet uppmanar EU:s delegation i Phnom Penh och medlemsstaternas 
ambassader att övervaka rättegångar och avlägga fängelsebesök.”’
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26. Syrienkonflikten - 10 år efter revolten

Förslag till resolution: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0177/2021
(PPE, S&D, Renew, ECR, ledamöter)

efter punkt 3 2 The Left ONU - 85, 565, 40

efter punkt 4 3 The Left ONU - 88, 558, 44

efter punkt 5 4 The Left ONU - 56, 597, 37

efter punkt 6 5 The Left ONU - 41, 587, 62

punkt 7 10 The Left ONU + 417, 263, 9

efter punkt 7 6 ID ONU - 110, 559, 19

efter punkt 8 11 The Left ONU - 242, 313, 133

efter punkt 10 12 The Left ONU - 62, 582, 46

efter punkt 11 13 The Left ONU - 123, 514, 53

efter punkt 12 14 The Left ONU - 146, 467, 75

efter punkt 13 15 The Left ONU - 87, 449, 154

punkt 33 16 The Left ONU - 85, 543, 60

efter punkt 37 17 The Left ONU - 77, 594, 19

punkt 39 7 ID ONU - 112, 561, 15

efter punkt 41 18 The Left ONU - 246, 376, 66

punkt 43 8 Verts/ALE ONU + 472, 140, 75

efter skäl M 1 The Left ONU - 83, 588, 19

efter skäl V 9 The Left ONU - 185, 484, 21

skäl Y originaltexten ONU + 357, 285, 47

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 568, 79, 37

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0175/2021 ID ONU ↓



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_SV.docx 56 PE 690.053

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

B9-0176/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0177/2021 S&D ONU ↓

B9-0178/2021 ECR ONU ↓

B9-0179/2021 Renew ONU ↓

B9-0180/2021 The Left ONU ↓

B9-0181/2021 PPE ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning:
ECR, PPE: skäl Y

Övriga frågor:
Moritz Körner (Renew-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av förslaget till resolution 
B9-0179/2021.

27. Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer

Förslag till resolution: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

punkt 1 43 ECR ONU - 129, 517, 15

5 ID ONU + 238, 110, 182

6 ID ONU - 154, 514, 17

efter punkt 1

7 ID ONU - 120, 523, 42

beaktandeled 10 8S ECR ONU - 118, 528, 13

beaktandeled 11 9S ECR ONU - 115, 528, 17

beaktandeled 12 10S ECR ONU - 104, 531, 26

beaktandeled 13 11S ECR ONU - 109, 538, 14
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beaktandeled 14 12S ECR ONU - 110, 537, 14

beaktandeled 15 13S ECR ONU - 124, 522, 14

beaktandeled 16 14S ECR ONU - 120, 523, 17

beaktandeled 17 15S ECR ONU - 105, 540, 16

beaktandeled 18 16S ECR ONU - 109, 525, 27

beaktandeled 19 17S ECR ONU - 110, 522, 27

skäl A 18S ECR ONU - 72, 564, 23

skäl C 19S ECR ONU - 108, 522, 30

skäl D 20S ECR ONU - 79, 524, 57

skäl E 21S ECR ONU - 80, 526, 54

skäl F 22S ECR ONU - 104, 527, 29

skäl G 23S ECR ONU - 108, 523, 29

skäl H 24S ECR ONU - 109, 519, 32

skäl I 25S ECR ONU - 101, 527, 32

skäl J 26S ECR ONU - 109, 525, 26

skäl K 27S ECR ONU - 69, 536, 55

skäl L 28S ECR ONU - 115, 518, 25

skäl M 29S ECR ONU - 120, 517, 23

30S ECR ONU - 120, 514, 24

delad

1/ONU + 513, 120, 28

skäl N

originaltexten

2/ONU + 508, 129, 26

31S ECR ONU - 84, 521, 54skäl O

2 Verts/ALE
The Left

ONU + 520, 75, 65
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

skäl P 32S ECR ONU - 107, 523, 27

efter skäl P 3 Verts/ALE
The Left

ONU + 531, 93, 36

skäl Q 33S ECR ONU - 122, 512, 25

efter skäl Q 4 Verts/ALE
The Left

ONU + 474, 96, 91

skäl R 34S ECR ONU - 73, 521, 66

skäl S 35S ECR ONU - 116, 513, 30

skäl T 36S ECR ONU - 114, 521, 25

skäl U 37S ECR ONU - 243, 390, 26

38S ECR ONU - 115, 515, 30skäl V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

ONU + 520, 107, 35

skäl W 39S ECR ONU - 111, 524, 24

skäl X 40S ECR ONU - 85, 522, 53

skäl Y 41S ECR ONU - 105, 528, 25

skäl Z 42S ECR ONU - 71, 537, 50

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 492, 141, 46

Förslag till resolution B9-0167/2021 (ID)

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU ↓

Begäranden om delad omröstning:
PPE:
skäl N
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”samt den nyligen antagna förordningen om skydd 

av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna”

Andra delen dessa ord

Övriga frågor
Magdalena Adamowicz (PPE-gruppen) gav också sitt stöd till förslaget till resolution 
B9-0166/2021.
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28. Barns rättigheter

Förslag till resolution: B9-0164/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0164/2021
(LIBE-utskottet)

delad

1/ONU + 680, 3, 8

punkt 2 originaltexten

2/ONU + 583, 94, 15

3 ECR ONU - 179, 495, 18efter punkt 2

10 ECR ONU - 187, 429, 70

punkt 4 11S ECR ONU - 117, 547, 29

punkt 7 12 ECR ONU - 136, 550, 7

punkt 9 originaltexten ONU + 519, 126, 46

efter punkt 10 4 ECR ONU - 183, 490, 20

efter punkt 11 14 ECR ONU - 224, 344, 120

delad

1/ONU + 676, 6, 11

punkt 13 originaltexten

2/ONU + 580, 76, 37

delad

1/ONU + 661, 7, 25

punkt 14 originaltexten

2/ONU + 556, 84, 52

punkt 15 13 ECR ONU - 107, 539, 46

15 ECR ONU - 136, 528, 28

delad

1/ONU + 585, 24, 83

2/ONU + 547, 100, 43

punkt 23

originaltexten

3/ONU + 445, 185, 61
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 25 16 ECR ONU - 136, 509, 46

punkt 27 2 ID ONU - 101, 568, 21

punkt 30 17 ECR ONU - 119, 540, 32

skäl B 1 ID ONU - 155, 527, 9

efter skäl B 5 ECR ONU - 300, 357, 36

efter skäl K 7 ECR ONU - 152, 526, 15

8 ECR ONU + 366, 246, 81skäl O

originaltexten ONU ↓

efter skäl O 9 ECR ONU - 175, 395, 119

skäl P 6 ECR ONU + 360, 324, 9

förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 545, 24, 119

Begäranden om särskild omröstning:
PPE, ECR: punkt 9
ID: skäl O; punkt 9

Begäranden om delad omröstning:
Verts/ALE:
punkt 13
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att 

föreslå en mer långvarig rättslig ram för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn 
under första halvåret 2021.”

Andra delen dessa ord

punkt 14
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”utöver att skydda dem mot olagligt och skadligt 

innehåll”
Andra delen dessa ord

ID:
punkt 2
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”oberoende av dess etniska ursprung, kön, 

nationalitet, sociala och ekonomiska bakgrund, förmåga, migrationsstatus eller 
uppehållsstatus”

Andra delen dessa ord
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PPE, ID:
punkt 23
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU, dess byråer och medlemsstaterna att sätta stopp 

för barns statslöshet både inom och utanför EU, bland annat genom att förbättra 
kapaciteten för tjänstemän i främsta ledet att identifiera, registrera och reagera på 
lämpligt sätt på statslöshet i migrations- och asylsammanhang,”

Andra delen ”att främja och säkerställa allmän tillgång till registrering av barns födelse och 
utfärdande av födelseattester oberoende av föräldrarnas status, också för hbtqi-
familjer, att införa, förbättra och genomföra rättsliga garantier för att förhindra 
statslöshet i barndomen, samt att införa och förbättra förfaranden som bygger på 
barnens rättigheter för att fastställa statslöshet, i syfte att uppfylla internationella 
krav för statslösa personer i migrationssammanhang, i enlighet med barnens bästa 
och deras rätt till ett medborgarskap.” förutom orden: “också för hbtqi-familjer”

Tredje delen dessa ord


