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1. Begäran om upphävande av Lívia Járókas immunitet

Betänkande: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021) (sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut SEC + 660, 20, 9

2. Begäran om upphävande av Jean-Francois Jalkhs immunitet

Betänkande: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021) (sluten omröstning (artikel 191 i 
arbetsordningen))

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut SEC + 593, 85, 11

3. Systemet för Europeiska unionens egna medel ***

Rekommendation: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 560, 48, 82

4. Utformning av politiken för digital utbildning

Betänkande: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 639, 24, 25
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5. Det marina skräpets påverkan på fisket

Betänkande: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 646, 3, 39

6. Sammanhållningspolitiken och regionala miljöstrategier i kampen mot 
klimatförändringar

Betänkande: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 572, 79, 37

7. EU-strategi för data

Betänkande: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 602, 8, 78

8. Ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering 
för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I

Betänkande: Paul Tang (A9-0215/2020)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag om förkastande av kommissionens förslag

förkastande 2 The Left ONU - 183, 472, 35

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

3 utskottet ONU + 454, 172, 62
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9. Ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för 
värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-
pandemin ***I

Betänkande: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag om förkastande av kommissionens förslag 

Förkastande 2 The Left ONU - 199, 457, 34

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

3 utskottet ONU + 460, 171, 57

10. Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i 
fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I

Betänkande: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse och uttalande

preliminär 
överenskommelse

99 utskottet ONU + 642, 37, 9

uttalande från 
kommissionen

100 utskottet ONU + 654, 27, 7

11. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och överföring av 
försvarsrelaterade produkter: genomförande av relevanta direktiv

Betänkande: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 610, 69, 11

punkt 10 originaltexten

2/ONU + 522, 143, 25
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 43 1 Verts/ALE ONU - 183, 341, 166

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 470, 96, 121

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 10
Första delen ”Europaparlamentet anser att man för en kvalitetsdriven och smidig upphandling 

skulle kunna förbättra vissa aspekter av genomförandet av 
försvarsupphandlingsdirektivet, exempelvis medlemsstaternas användning av det 
öppna förfarandet, innovationspartnerskapen eller andra nya förfaranden enligt 
direktiv 2014/24/EG, och uppmuntrar medlemsstaterna att konsekvent tillämpa det 
direktivet där det är möjligt.”

Andra delen ”Parlamentet anser dock att det inte behövs någon översyn av 
försvarsupphandlingsdirektivet och överföringsdirektivet vid denna tidpunkt, 
eftersom det befintliga regelverket är tillräckligt om det genomförs på rätt sätt samt 
tillämpas och genomdrivs ordentligt.”

12. Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade 
villkorlighetsmekanismen

Förslag till resolution B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B9-0208/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 The Left ONU - 152, 514, 22

delad

1/ONU - 104, 565, 19

2 The Left

2/ONU - 82, 578, 28

före punkt 1

3 The Left ONU - 85, 559, 45

6 ID ONU - 109, 532, 46

delad

1/ONU + 551, 93, 45

punkt 6

originaltexten

2/ONU + 607, 70, 12
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 14 7 ID ONU - 152, 529, 6

efter skäl B 4 ID ONU - 148, 533, 6

efter skäl C 5 ID ONU - 104, 528, 55

skäl D originaltexten ONU + 608, 72, 9

resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 529, 148, 10

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0206/2021 ID ONU ↓

B9-0207/2021 ECR ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
ID: skäl D

Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 6
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”enligt artikel 17.8 i EU-fördraget”
Andra delen dessa ord

ÄF 2
Första delen ”Europaparlamentet anser att inrättandet av en mekanism med det påstådda syftet att 

försvara demokratin och rättsstatsprincipen är ett tecken på hyckleri hos dem som 
har underlåtit att respektera folkens viljeyttringar, särskilt i folkomröstningar, och 
som har varit ansvariga för kränkningar av de grundläggande rättigheterna”

Andra delen ”bland annat i samband med ”trojkans” interventioner.”

Övriga frågor
Ändringsförslagen 8, 9 och 10 hade dragits tillbaka.
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13. Egna medel baserade på icke återvunnet plastförpackningsavfall samt vissa 
aspekter av egna medel baserade på BNI *

Betänkande: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen omröstning

1-6 utskottet ONU + 506, 170, 14

kommissionens förslag ONU + 540, 109, 38

14. Uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt *

Betänkande: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 1, punkt 8 1 utskottet ONU + 517, 169, 4

kommissionens förslag ONU + 552, 69, 67

15. Riktlinjer för budgeten för 2022 – avsnitt III

Betänkande: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

19 The Left ONU - 98, 564, 28

20 The Left ONU - 58, 579, 53

före punkt 1

21 The Left ONU - 108, 519, 63

14 ID ONU - 90, 549, 49punkt 1

1 Verts/ALE ONU - 178, 501, 10

2 Verts/ALE ONU - 193, 487, 9punkt 2

originaltexten delad
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1/ONU + 620, 35, 35

2/ONU + 549, 130, 11

3 Verts/ALE ONU - 163, 511, 15

delad

1/ONU + 655, 28, 7

punkt 5

originaltexten

2/ONU + 586, 64, 40

5 The Left ONU - 200, 440, 50punkt 7

. originaltexten ONU + 611, 62, 17

punkt 13 6 The Left ONU - 158, 518, 14

delad

1/ONU + 602, 38, 50

2/ONU + 535, 143, 12

punkt 14 originaltexten

3/ONU + 541, 137, 12

delad

1/ONU - 121, 541, 28

2/ONU - 189, 460, 41

efter punkt 17 22 The Left

3/ONU - 149, 517, 24

efter punkt 19 23 The Left ONU - 177, 485, 28

punkt 21 15 ID ONU - 85, 597, 6

punkt 22 7 The Left ONU - 135, 534, 21

8 The Left ONU - 196, 381, 111

delad

1/ONU + 527, 41, 121

punkt 23

originaltexten

2/ONU + 456, 178, 55
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 25 24 The Left ONU - 44, 569, 77

delad

1/ONU + 574, 58, 58

punkt 26 originaltexten

2/ONU + 561, 97, 32

9 The Left ONU - 121, 542, 27punkt 27

26 S&D ONU - 267, 366, 56

punkt 28 10 The Left ONU - 109, 564, 17

16 ID ONU - 73, 577, 38

11 The Left ONU - 114, 518, 58

delad

1/ONU + 648, 21, 21

punkt 29

originaltexten

2/ONU + 588, 88, 14

delad

1/ONU + 586, 99, 5

punkt 32 originaltexten

2/ONU + 509, 127, 54

punkt 34 4S=
12S=

Verts/ALE
The Left

ONU - 176, 449, 64

efter punkt 35 25 The Left ONU - 66, 545, 79

punkt 40 13 The Left ONU - 50, 511, 127

punkt 42 17 ID ONU - 144, 536, 8

punkt 43 originaltexten ONU + 619, 51, 20

efter skäl A 18 The Left ONU - 212, 440, 38

resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 462, 80, 145

Begäranden om särskild omröstning
ID: punkterna 7 och 43
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Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 22
Första delen ”Europaparlamentet anser att EU:s vaccinationsstrategi, som främjar multinationella 

läkemedelsföretags intressen framför allmänintresset och befolkningens hälsa, har 
misslyckats.”

Andra delen ”Parlamentet efterlyser en upphävning av patent så att den befintliga 
produktionskapaciteten i medlemsstaterna kan utnyttjas för en massproduktion av 
vaccin.”

Tredje delen ”Parlamentet efterlyser en diversifiering av upphandlingen av vaccin från länder 
och/eller läkemedelsföretag som har utvecklat covid-19-vaccin som erkänts av 
Världshälsoorganisationen.”

ID:
punkt 2
Första delen ”Europaparlamentet har därför för avsikt att upprätta en framåtblickande budget som 

kommer att vara avgörande för återhämtningsprocessen och göra det möjligt för 
unionen att främja investeringar och ta itu med arbetslösheten, främja den digitala 
och gröna omställningen, fokusera på en stark europeisk hälsounion, främja en 
inkluderande återhämtning med fokus på den unga generationen samt säkerställa en 
säker och gynnsam miljö för EU-medborgarna.”  ”Parlamentet anser att dessa 
prioriteringar är avgörande för att upprätthålla återhämtningen och lägga grunden för 
en mer motståndskraftig union”

Andra delen ”i linje med Parisavtalet.”

punkt 5
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”för att EU ska kunna vara en drivkraft när det 

gäller att genomföra den gröna given och den digitala omställningen”
Andra delen dessa ord

punkt 14
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”ytterligare” och ”Parlamentet betonar dessutom 

att i en anda av integrering av klimatåtgärder bör insatserna ökas inom alla 
politikområden i syfte att uppnå det övergripande klimatutgiftsmålet för hela den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 på minst 30 % av det totala beloppet för unionens 
budget och utgifterna för Europeiska unionens återhämtningsinstrument.  
Parlamentet betonar dessutom behovet av fortsatt arbete för att anslå 7,5 % av de 
årliga utgifterna inom ramen för den fleråriga budgetramen för målen för biologisk 
mångfald under 2024 och 10 % från och med 2026”

Andra delen ”ytterligare”
Tredje delen ”Parlamentet betonar dessutom att i en anda av integrering av klimatåtgärder bör 

insatserna ökas inom alla politikområden i syfte att uppnå det övergripande 
klimatutgiftsmålet för hela den fleråriga budgetramen 2021–2027 på minst 30 % av 
det totala beloppet för unionens budget och utgifterna för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Parlamentet betonar dessutom behovet av fortsatt arbete 
för att anslå 7,5 % av de årliga utgifterna inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för målen för biologisk mångfald under 2024 och 10 % från och med 2026”

punkt 26
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”Parlamentet upprepar sitt krav på en snabb 

integrering av Rumänien, Bulgarien och Kroatien i Schengenområdet”
Andra delen dessa ord
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punkt 29
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”och desinformationskampanjer mot europeiska 

demokratier som styrs från tredjeländer”
Andra delen dessa ord

punkt 32
Första delen texten i sin helhet förutom orden: ”FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar 

(UNRWA) och”
Andra delen dessa ord

PPE:
punkt 23
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att kvinnor har drabbats oproportionerligt hårt av 

konsekvenserna av covid-19-krisen. Parlamentet understryker vikten av att tillämpa 
jämställdhetsbudgetering för att se till att kvinnor och män drar lika stor nytta av 
offentliga utgifter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att 
påskynda införandet av en effektiv, transparent och heltäckande metod, i nära 
samarbete med parlamentet, för att mäta relevanta könsrelaterade utgifter, i enlighet 
med det interinstitutionella avtalet, för att kunna visa konkreta resultat för budgeten 
för 2022 och i syfte att utvidga metoden till att omfatta alla program inom den 
fleråriga budgetramen Parlamentet efterlyser dessutom ett snabbt genomförande av 
EU:s jämställdhetsstrategi. Parlamentet betonar det oroande och allt större bakslaget 
för jämställdhet och kvinnors rättigheter samt vikten av att mobilisera alla EU:s 
instrument för att hantera denna situation.

Andra delen ”Parlamentet efterlyser ytterligare resurser för att stödja skyddet och främjandet av 
samt den allmänna tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
att stödja kvinnliga människorättsförsvarare.”

16. Genomförandet av luftkvalitetsdirektiven

Betänkande: Javi López (A9-0037/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 609, 11, 69

punkt 1  originaltexten

2/ONU + 560, 118, 11

12 ECR ONU - 262, 411, 16punkt 4

5 PPE ONU - 235, 399, 54

efter punkt 4 6 PPE ONU - 281, 373, 35

delad

1/ONU + 604, 50, 35

punkt 7 originaltexten

2/ONU + 376, 303, 10
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

3/ONU + 410, 255, 24

delad

1/ONU + 611, 49, 29

punkt 10 originaltexten

2/ONU + 555, 128, 6

punkt 11 originaltexten ONU + 424, 231, 34

efter punkt 11 1 The Left ONU + 406, 275, 8

efter punkt 12 2 The Left ONU - 312, 345, 32

delad

1/ONU + 583, 51, 55

punkt 14 originaltexten

2/ONU + 606, 34, 49

delad

1/ONU + 399, 206, 84

2/ONU + 639, 42, 8

punkt 15 originaltexten

3/ONU + 383, 243, 63

delad

1/ONU + 404, 265, 20

punkt 16 originaltexten

2/ONU + 621, 55, 13

3 The Left ONU - 201, 411, 77efter punkt 16

4 The Left ONU - 319, 337, 33

delad

1/ONU + 601, 82, 6

punkt 19 originaltexten

2/ONU - 285, 395, 9

delad

1/ONU + 604, 43, 42

punkt 20 originaltexten

2/ONU + 546, 113, 30
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 627, 22, 40

2/ONU + 376, 299, 14

3/ONU + 543, 122, 24

punkt 26 originaltexten

4/ONU + 548, 131, 10

delad

1/ONU + 383, 297, 9

punkt 27 originaltexten

2/ONU + 538, 139, 12

punkt 28 originaltexten ONU + 366, 313, 10

delad

1/ONU + 577, 77, 35

punkt 29 originaltexten

2/ONU + 545, 131, 13

punkt 32 originaltexten ONU + 370, 278, 41

delad

1/ONU + 613, 53, 23

punkt 34 originaltexten

2/ONU + 399, 238, 52

delad

1/ONU + 631, 54, 4

punkt 36 originaltexten

2/ONU + 546, 136, 7

punkt 50 13 ECR ONU - 113, 548, 28

punkt 52 originaltexten ONU + 549, 122, 18

delad

1/ONU + 629, 12, 48

2/ONU + 643, 39, 7

punkt 56 originaltexten

3/ONU + 548, 133, 8
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 58 originaltexten ONU + 377, 279, 32

7 PPE ONU - 314, 363, 12punkt 59

originaltexten ONU + 372, 311, 6

punkt 64 8 PPE ONU + 383, 262, 44

beaktandeled 20 9S ECR ONU - 121, 386, 182

beaktandeled 23 originaltexten ONU + 598, 84, 7

beaktandeled 24 originaltexten ONU + 597, 82, 10

skäl D originaltexten ONU + 594, 23, 72

skäl E originaltexten ONU + 582, 55, 52

skäl Y 10 ECR ONU - 126, 555, 8

efter skäl Y 11 ECR ONU - 295, 387, 7

resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 425, 109, 153

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkterna 11, 15, 16, 28, 32, 58 och 59
ECR: punkterna 27, 28, 32, 52 och 59
ID: punkterna 16, 19 och 36; visas 23, 24; skälen D och E

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 27
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt inleda 

överträdelseförfaranden för att utsläppsminskningsåtagandena enligt direktivet om 
nationella utsläppstak verkligen ska fullgöras.”

Andra delen Parlamentet framhåller att EU:s sektorsövergripande utsläppsminskningsåtgärder 
klart och tydligt måste staka ut en väg i riktning mot nollutsläpp och noll 
föroreningar från de sektorer som berörs. Parlamentet efterlyser en konsekvent 
politik för lagstiftningen om utsläpp av växthusgaser och förorenande ämnen.”
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Verts/ALE:
punkt 19
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”till exempel åtgärder för ökad användning av e-

laddning och andra alternativa bränslen eller alternativa framdrivningssystem – 
såsom flytande naturgas (LNG), litiumjonbatterier, vätgas, bränsleceller och 
nätström”

Andra delen dessa ord

ECR:
punkt 1
Första delen ”Europaparlamentet inser att de tre pelarna i EU:s luftvårdspolitik lyckats minska 

utsläppen och koncentrationerna av flertalet luftföroreningar i Europa. Parlamentet 
erkänner att EU:s luftkvalitetsdirektiv visserligen varit bra genom att vi tack vare 
dem fått gemensamma luftkvalitetsnormer för EU och lättare kunnat utbyta uppgifter 
om luftkvaliteten, men att de endast delvis kunnat minska luftföroreningarna och 
deras skadeverkningar för hälsa, livskvalitet och miljö. Parlamentet påpekar att 
många medlemsstater fortfarande inte följer dagens luftkvalitetsnormer till fullo”

Andra delen ”och inte gjort tillräckligt för att förbättra luftkvaliteten och minimera 
normöverskridandena, inte ens efter att kommissionen inlett överträdelseförfaranden 
och det utfärdats domstolsförelägganden om att luftkvalitetsdirektiven ska följas.”

punkt 10
Första delen ”Europaparlamentet vidgår att medlemsstaterna inrättat ett övervakningsnätverkför 

luftkvalitet utgående från gemensamma kriterier som fastställts i 
luftkvalitetsdirektiven. Nätverket omfattar över 4 000 övervakningsstationer och 16 
000 provtagningsplatser. Parlamentet påpekar att bestämmelserna för var 
övervakningen ska förläggas omfattar ett flertal kriterier och erbjuder ett mått av 
handlingsfrihet, något som ofta leder till att övervakningsnäten i städerna inte anger 
var någonstans de högsta koncentrationerna av luftföroreningar förekommer, med 
åtföljande risk för att man inte lägger märke till när gränsvärden överskrids. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att omedelbart vägleda 
medlemsstaterna med hjälp av en genomförandeakt i enlighet med artikel 28 i 
direktiv 2008/50/EG om hur de ska inrätta sina övervakningsnätverk.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att i förslagen till reviderade 
luftkvalitetsdirektiv se över bestämmelserna för var övervakningsstationer och 
provtagningsplatser ska förläggas och införa nya bindande bestämmelser för detta 
ändamål, till exempel i form av att kommissionen vid behov antingen får kräva 
ytterligare övervakningsplatser för att luftföroreningarna ska mätas bättre eller 
fastställa ett minimiantal mätstationer per utsläppskälla (transporter, industri, 
jordbruk eller bostäder).”

punkt 16
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att covid-19-krisen visat att en minskning av 

trafiken med motorfordon, tillsammans med ändrade rörlighetsmönster, effektivt kan 
minska luftföroreningarna i städerna.”

Andra delen ”Parlamentet anser därför att man bör arbeta för god praxis, såsom inköp i 
närbutiker, frivilligt distansarbete, elektronisk förvaltning eller förskjuten arbetstid.”
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punkt 20
Första delen texten i sin helhet utom orden: Parlamentet anser att grunden för den långsiktiga 

stadsplaneringen bör bestå i ”femtonminutersstäder”, där man till fots eller via 
kollektivtrafiken kan komma till bostäder, arbetsplatser, offentliga tjänster och 
butiker.”

Andra delen dessa ord

punkt 36
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”så att flera av de förorenande ämnen som tas upp i 

lagstiftningen mäts vid dem”
Andra delen dessa ord

ID:
punkt 14
Första delen ”Europaparlamentet påpekar att covid-19-pandemin är ett exempel på de oupplösliga 

kopplingarna mellan människornas hälsa och ekosystemens hälsa.”
Andra delen ”Parlamentet framhåller att man vid utformningen av ny politik måste ta med de 

lärdomar om luftföroreningar som covid-19-pandemin gett.”

punkt 15
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att nedstängningsåtgärderna för att hejda pandemins 

spridning ledde till en drastisk nedgång i trafik och industriverksamhet och således 
till att utsläppen och luftföroreningarna minskade som aldrig förut i hela Europa och 
koncentrationerna av förorenande ämnen kom att bli åtskilligt lägre än de lagfästa 
gränsvärden och WHO:s rekommendationer, vilket klart och tydligt visar hur 
människans verksamhet påverkar miljön.”

Andra delen ”Parlamentet föreslår att alla åtgärder undersöks för att man ska förstå deras 
inverkan”

Tredje delen ”och konstaterar med beklagande att fortsatt exponering för luftföroreningar kan 
komma att förvärra inverkan av luftvägssjukdomar såsom covid-19. ”Parlamentet 
oroar sig över att föroreningarna kan återgå till tidigare nivåer eller, vad värre är, till 
ännu högre nivåer, och varnar för alla uppskov med eller annulleringar av lokala 
åtgärder som avser att minska luftföroreningar. ”Parlamentet framhåller att en 
avsevärd minskning av luftföroreningarna med tiden skulle bli till stor nytta för 
människors hälsa, liksom också för jordbruket och de naturliga ekosystemen. 
Parlamentet understryker därför att luftföroreningsbekämpning måste stå i centrum 
för EU:s återhämtningsplan, och att obligatoriska luftkvalitetskrav för EU, vilkas 
efterlevnad effektivt genomdrivs, är utslagsgivande för att människors hälsa ska 
kunna garanteras och deras motståndskraft mot framtida hälsohot förbättras. 
Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna till en mera ambitiös 
luftvårdspolitik, också genom målinriktad användning av medel från EU:s facilitet 
för nationers återhämtning och resiliens.”

punkt 29
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”jordbruk och”
Andra delen dessa ord
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ECR, ID:
punkt 56
Första delen ”Europaparlamentet betonar att den information som medlemsstaterna ger om hur 

luftföroreningar kan påverka hälsan är knapphändig, otydlig och inte lätt för 
allmänheten att få tag på. Parlamentet konstaterar dock att medlemsstaternas 
praktiska genomförande av sina skyldigheter enligt luftkvalitetsdirektiven utvecklats 
i en positiv riktning, till den del det gäller information av allmänheten om hur det är 
ställt med luftkvaliteten. Parlamentet yrkar på en ytterligare harmonisering av den 
luftkvalitetsinformation som finns att tillgå för allmänheten, på alla nivåer i 
medlemsstaterna och regionerna, varvid det samtidigt bör tillses att det går lätt att få 
tag på exakt information i realtid om luftkvaliteten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och relevanta regionala och lokala myndigheter 
dels att dra i gång informationskampanjer för allmänheten och kampanjer för ökat 
allmänt medvetande om till exempel olika slags luftförorenande ämnen och deras 
påverkan på människors hälsa eller befintliga luftföroreningsnivåer på territoriet, där 
det också ska ingå information till utsatta grupper, dels att offentliggöra 
rangordningar av de bästa och sämsta framsteg som gjorts av luftkvalitetszonerna”

Andra delen "Parlamentet anser att kampanjer för ökat medvetande om vilka förödande 
konsekvenser luftföroreningar får i närheten av källorna till dem, i förening med 
installation av informationstavlor om luftkvaliteten, också vore ägnade att förbättra 
allmänhetens medvetenhet och driva på en beteendeförändring som kan bidra till 
bättre luftkvalitet.” utom orden ”i närheten av källorna till dem, i förening med 
installation av informationstavlor om luftkvaliteten” 

Tredje delen ”i närheten av källorna till dem, i förening med installation av informationstavlor om 
luftkvaliteten”

PPE, ECR:
punkt 7
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att det stora flertalet överträdelseförfaranden som 

kommissionen hittills inlett handlar om överskridande av gränsvärden. Av detta 
framgår att gränsvärdena har varit de inslag i luftkvalitetsdirektiven, som det är 
lättast att tillse efterlevnaden av.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att de nuvarande målvärdena (för 
O3, As, Cd, Ni och bens[a]pyren) ska ersättas med gränsvärden.”

Tredje delen ”Parlamentet påpekar att normer som gäller på årsbasis gör det möjligt för 
toppbelastningar i fråga om föroreningshalter att passera obemärkt, [particularly in 
the case of PM 2.5]” [anm: denna sista del av meningen saknas i den svenska 
versionen]

PPE, ID:
punkt 26
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”och åtstramning av den”, ”Parlamentet förvarnar om 

att flertalet medlemsstater inte kommer att fullgöra de åtaganden om 
utsläppsminskning för 2020 och 2030 som förutsätts i direktivet om nationella 
utsläppstak”, ”vägtransporter och” och "jordbruk"

Andra delen ”och åtstramning av den”
Tredje delen ”Parlamentet förvarnar om att flertalet medlemsstater inte kommer att fullgöra de 

åtaganden om utsläppsminskning för 2020 och 2030 som förutsätts i direktivet om 
nationella utsläppstak”

Fjärde delen ”vägtransporter och” och ”jordbruk”



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_SV.docx 19 PE 691.015

PPE, ECR, ID:
punkt 34
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att elproduktion med fasta bränslen kommer att vara 

den huvudsakliga källan till kvicksilverutsläpp i luften i Europa under en 
överskådlig framtid. Parlamentet välkomnar här de åtaganden som minst tio EU-
medlemsstater har ingått om att fasa ut kol.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar övriga EU-medlemsstater att fasa ut kol som energikälla 
senast 2030.”

17. En ny EU–Afrika-strategi

Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

alternativt 
resolutionsförslag

1 ID ONU - 101, 579, 8

Resolutionsförslag
(DEVE-utskottet)

(texten i sin helhet)

ONU + 460, 64, 163

18. EU-strategi för hållbar turism

Betänkande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 17 1 ledamöter ONU + 408, 185, 93

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 577, 31, 80

19. Att stärka eurons internationella roll

Betänkande: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag 
(texten i sin helhet)

ONU + 494, 94, 100
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20. Kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna 
dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning

Förslag till resolution: B9-0211/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B9-0211/2021 
(LIBE-utskottet)

1 PPE ONU - 209, 418, 62

delad

1/ONU + 554, 36, 99

punkt 2

originaltexten

2/ONU + 452, 215, 22

efter punkt 2 2 PPE ONU - 233, 400, 56

punkt 3 3 PPE ONU - 290, 364, 35

punkt 6 4 PPE ONU - 205, 388, 96

delad

1/ONU + 595, 15, 79

punkt 7 originaltexten

2/ONU + 542, 103, 44

punkt 16 originaltexten ONU + 545, 68, 76

delad

1/ONU + 625, 40, 24

punkt 17 originaltexten

2/ONU + 390, 289, 10

5 PPE ONU - 219, 392, 78

delad

1/ONU + 660, 17, 12

punkt 20

originaltexten

2/ONU + 385, 220, 84

delad

1/ONU + 628, 39, 22

punkt 23 originaltexten

2/ONU + 524, 150, 15
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 546, 103, 37

punkt 24 originaltexten

2/ONU + 627, 11, 49

punkt 26 6 PPE ONU - 226, 405, 58

7 PPE ONU - 223, 441, 25efter punkt 26

8 PPE ONU - 321, 358, 10

punkt 27 9 PPE ONU - 266, 392, 31

efter punkt 27 10 PPE ONU - 180, 410, 99

delad

1/ONU + 582, 51, 56

punkt 33 originaltexten

2/ONU + 627, 1, 61

punkt 34 11 PPE ONU - 301, 360, 28

punkt 35 12 PPE ONU - 185, 429, 75

punkt 36 13 PPE ONU - 233, 401, 55

delad

1/ONU + 393, 231, 64

punkt 37 originaltexten

2/ONU + 654, 12, 23

delad

1/ONU + 682, 2, 5

2/ONU + 499, 175, 15

punkt 38 originaltexten

3/ONU + 614, 30, 45

punkt 40 originaltexten ONU + 370, 308, 11

delad

1/ONU + 384, 296, 9

punkt 41 originaltexten

2/ONU + 606, 6, 77

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 483, 96, 108
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Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkterna 16 och 40
PPE: punkt 40

Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 7
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”missbrukas”
Andra delen detta ord

punkt 17
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”Parlamentet beklagar att kommissionen ännu inte 

har inlett överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte har fullgjort sina 
skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och uppmanar kommissionen att utan 
dröjsmål göra detta.”

Andra delen dessa ord

punkt 20
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”särskilt när det gäller de irländska och 

luxemburgiska dataskyddsmyndigheternas roll. Parlamentet noterar att dessa 
dataskyddsmyndigheter är ansvariga för att hantera ett stort antal ärenden, eftersom 
många teknikföretag har registrerat sina EU-huvudkontor i Irland eller Luxemburg. 
Parlamentet är särskilt oroat över att den irländska dataskyddsmyndigheten i 
allmänhet avslutar de flesta ärenden med en förlikning i stället för en sanktion och 
att ärenden som hänsköts till Irland 2018 ännu inte ens har nått stadiet för ett utkast 
till beslut enligt artikel 60.3 i dataskyddsförordningen.”

Andra delen dessa ord

punkt 23
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”Parlamentet uppmanar kommissionen att använda 

sig av sina befogenheter att ingripa i medlemsstater när nationella åtgärder, insatser 
och beslut undergräver dataskyddsförordningens anda, mål och formuleringar,”

Andra delen dessa ord

punkt 24
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker stark oro över att dataskyddsförordningen missbrukas 

av vissa medlemsstaters offentliga myndigheter för att göra inskränkningar för 
journalister och icke-statliga organisationer.”

Andra delen ”Parlamentet håller helt med kommissionen om att dataskyddsregler inte bör 
påverka utövandet av yttrandefrihet och informationsfrihet, särskilt inte genom att de 
orsakar en nedkylande effekt eller tolkas som ett sätt att sätta press på journalister att 
avslöja sina källor. Parlamentet uttrycker dock sin besvikelse över att kommissionen 
inte har slutfört sin bedömning av avvägningen mellan rätten till skydd av 
personuppgifter och yttrande- och informationsfriheten, i enlighet med artikel 85 i 
dataskyddsförordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan onödigt 
dröjsmål slutföra sin bedömning av den nationella lagstiftningen i detta avseende 
och att använda alla tillgängliga verktyg, däribland överträdelseförfaranden, för att 
säkerställa att medlemsstaterna följer dataskyddsförordningen och för att begränsa 
all fragmentering av dataskyddsregelverket.”

punkt 33
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Första delen ”Europaparlamentet upprepar att massövervakningsprogram som omfattar insamling 
av bulkdata utgör ett hinder vid bedömningar av adekvat skyddsnivå. Parlamentet 
vädjar till kommissionen att tillämpa EU-domstolens slutsatser i målen Schrems I, II 
och Privacy International m.fl. (2020) på alla granskningar av beslut om adekvat 
skyddsnivå och på pågående och framtida förhandlingar.”

Andra delen ”Parlamentet påminner om att överföringar som bygger på undantag för särskilda 
situationer enligt artikel 49 i dataskyddsförordningen bör fortsätta att endast gälla i 
undantagsfall. Parlamentet välkomnar riktlinjerna från EDPB och 
dataskyddsmyndigheterna i detta hänseende och uppmanar dem att säkerställa en 
enhetlig tolkning när det gäller tillämpningen och kontrollen av sådana undantag i 
enlighet med EDPB:s riktlinjer 02/2018.”

punkt 41
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över medlemsstaternas bristande 

genomförande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation mot 
bakgrund av de ändringar som införts genom dataskyddsförordningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att påskynda sin bedömning och inleda 
överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte har genomfört direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation på ett korrekt sätt. Parlamentet är mycket 
oroat över att den flera år försenade reformen av den digitala integriteten leder till ett 
fragmenterat rättsligt landskap i EU, till skada för både företag och medborgare.”

Andra delen ”Parlamentet påminner om att förordningen om integritet och elektronisk 
kommunikation har utformats för att komplettera och specificera 
dataskyddsförordningen samt sammanfaller med dataskyddsförordningens 
ikraftträdande. Parlamentet understryker att reformen av reglerna för integritet och 
elektronisk kommunikation inte får leda till att den nuvarande skyddsnivån enligt 
dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
sänks. Parlamentet beklagar att det har tagit fyra år för rådet att slutligen inta sin 
förhandlingsposition om förslaget till förordningen om integritet och elektronisk 
kommunikation, medan parlamentet intog sin förhandlingsposition i oktober 2017. 
Parlamentet påminner om betydelsen av att uppgradera reglerna om integritet och 
elektronisk kommunikation från 2002 och 2009 för att förbättra skyddet av 
medborgarnas grundläggande rättigheter och rättssäkerheten för företag, som 
komplement till dataskyddsförordningen.”
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PPE:
punkt 37
Första delen ”Europaparlamentet anser att dataskyddsförordningen genom att vara teknikneutral 

åstadkommer ett stabilt regelverk för framväxande ny teknik.”
Andra delen ”Parlamentet anser ändå att det krävs ytterligare insatser för att ta itu med mer 

omfattande digitaliseringsproblem, såsom monopolsituationer och maktobalans 
genom särskilda regelverk, och för att noggrant beakta sambandet mellan 
dataskyddsförordningen och varje nytt lagstiftningsinitiativ i syfte att säkerställa 
enhetlighet och motverka rättsliga vakuum. Parlamentet påminner kommissionen om 
dess skyldighet att se till att lagstiftningsförslag, exempelvis beträffande 
dataförvaltning, dataakt, rättsakt om digitala tjänster eller artificiell intelligens, alltid 
måste vara fullständigt förenliga med dataskyddsförordningen och 
dataskyddsdirektivet för polis- och åklagarmyndigheterna. Parlamentet anser att de 
slutliga texter som antas av medlagstiftarna genom interinstitutionella förhandlingar 
fullt ut måste respektera regelverket för dataskydd. Parlamentet beklagar dock att 
kommissionen själv inte alltid har en enhetlig strategi för dataskydd i sina 
lagstiftningsförslag. Parlamentet betonar att en hänvisning till tillämpning av 
dataskyddsförordningen, eller formuleringen ”utan att det påverkar 
dataskyddsförordningen”, inte automatiskt gör ett förslag förenligt med 
dataskyddsförordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att rådfråga 
Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och EDPB i fall där behandling av 
personuppgifter inverkar på skyddet av enskilda personers rättigheter och friheter 
efter antagande av förslag till en lagstiftningsakt. Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen att när den utarbetar förslag eller rekommendationer sträva efter att 
rådfråga EDPS, för att säkerställa enhetliga dataskyddsregler i hela unionen, och att 
alltid utföra en konsekvensbedömning.”

punkt 38
Första delen ”Europaparlamentet noterar att trots att profilering endast tillåts under strikta och 

begränsade villkor enligt artikel 22 i dataskyddsförordningen, används denna praxis 
allt oftare eftersom enskildas onlineverksamhet möjliggör djupa inblickar i deras 
psykologi och privatliv.”

Andra delen ”Eftersom profilering gör det möjligt att manipulera användarnas beteende, bör 
insamling och behandling av personuppgifter avseende användning av digitala 
tjänster begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att tillhandahålla 
användarna tjänsten i fråga och fakturera dem.”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå strikt sektorsspecifik 
dataskyddslagstiftning för känsliga kategorier av personuppgifter där den ännu inte 
har gjort detta. Parlamentet kräver strikt verkställighet av dataskyddsförordningen 
vid behandling av personuppgifter.”

ID:
punkt 2
Första delen ”Två år efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft drar Europaparlamentet 

slutsatsen att den generellt sett har varit en framgång”
Andra delen ”och håller med kommissionen om att det i detta skede inte är nödvändigt att 

uppdatera eller se över lagstiftningen.”
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21. Rapporter 2019 och 2020 om Albanien

Betänkande: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 2 originaltexten ONU + 522, 117, 47

punkt 3 originaltexten ONU + 601, 69, 16

efter punkt 26 2 ID ONU - 261, 382, 37

delad

1/ONU + 536, 40, 108

punkt 31 originaltexten

2/ONU + 575, 54, 35

delad

1/ONU + 640, 16, 29

punkt 34 originaltexten

2/ONU + 592, 65, 28

punkt 38 4 The Left ONU + 542, 79, 64

delad

1/ONU - 132, 405, 147

5 The Left

2/ONU - 68, 586, 30

punkt 43

1 Verts/ALE ONU - 137, 419, 129

delad

1/ONU + 599, 55, 31

punkt 46 originaltexten

2/ONU + 539, 131, 14

efter punkt 51 3 ID ONU - 176, 437, 65

delad

1/ONU + 605, 28, 51

punkt 56 originaltexten

2/ONU + 545, 62, 78

delad

1/ONU + 590, 80, 14

punkt 79 originaltexten

2/ONU + 626, 51, 8



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_SV.docx 26 PE 691.015

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 80 originaltexten ONU + 570, 88, 26

skäl A originaltexten ONU + 564, 70, 49

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 581, 61, 45

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkt 31
ID: punkterna 2 och 3; skäl A
The Left: punkt 80

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 46
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”och antalet ogrundade asylansökningar från 

albanska medborgare”
Andra delen dessa ord

PPE:
punkt 31
Första delen ”Europaparlamentet noterar att Albaniens nationella handlingsplan för hbti-frågor 

för perioden 2016–2020 har löpt ut, och uppmanar regeringen att utarbeta en ny 
handlingsplan genom ett öppet och inkluderande samråd med det civila samhället 
och se till att tillräckliga resurser avsätts för genomförandet av detta. Parlamentet 
uppmanar de albanska myndigheterna att verka för social acceptans av hbtqi+-
personer, som fortfarande regelbundet möts av diskriminering och hatpropaganda.”

Andra delen ”Parlamentet välkomnar beslutet att avskaffa den oacceptabla 
”konverteringsterapin”, vilket stärker rätten till könsidentitet och könsuttryck.”

ECR:
punkt 34
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”romer, egyptier” och ”andra”
Andra delen dessa ord

punkt 56
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”hbtqi+-personer”
Andra delen dessa ord

The Left:
ÄF 5
Första delen ”Europaparlamentet betonar vikten av förebyggandet av gränsöverskridande 

brottslighet, som måste genomföras med full respekt för de grundläggande 
rättigheter som stadgas i tillämpliga internationella och regionala lagar och 
principer. Parlamentet noterar lanseringen av den första fullvärdiga gemensamma 
insatsen med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) utanför EU”

Andra delen ”och uppmanar Frontex att klargöra huruvida en konsekvensbedömning avseende 
grundläggande rättigheter genomfördes innan byrån inledde sina insatser i Albanien. 
Parlamentet är bekymrat över rapporterna om påstådda handgripliga avvisningar vid 
den albansk-grekiska gränsen och begär att Frontex och de albanska myndigheterna 
skyndsamt utreder dessa påståenden.”
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punkt 79
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar Albaniens pågående fullständiga anpassning till 

besluten och förklaringarna inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
efter 2012, och berömmer landets aktiva deltagande i EU:s krishanteringsuppdrag 
och krishanteringsinsatser, liksom dess aktiva bidrag till Natouppdrag av strategisk 
betydelse för EU.”

Andra delen ”Albanien uppmanas eftertryckligen att följa EU:s ståndpunkt om Internationella 
brottmålsdomstolens jurisdiktion.”

22. Rapporter 2019 och 2020 om Kosovo

Betänkande: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 4 1 Verts/ALE ONU + 517, 95, 67

punkt 6 originaltexten ONU + 473, 165, 41

punkt 7 originaltexten ONU + 472, 165, 41

punkt 8 originaltexten ONU + 525, 105, 51

delad

1/ONU + 564, 80, 37

punkt 10 originaltexten

2/ONU + 578, 76, 27

4S PPE ONU - 272, 350, 57punkt 11

2 Verts/ALE ONU + 344, 289, 43

delad

1/ONU + 590, 69, 22

punkt 12 originaltexten

2/ONU + 585, 79, 17

efter punkt 27 6 ID ONU - 221, 408, 47

efter punkt 29 7 ID ONU - 240, 379, 59

delad

1/ONU + 557, 40, 84

punkt 31 originaltexten

2/ONU + 602, 39, 40
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 48 originaltexten ONU + 557, 60, 62

delad

1/ONU + 548, 14, 114

punkt 54 originaltexten

2/ONU + 467, 120, 90

delad

1/ONU + 605, 32, 44

punkt 58 originaltexten

2/ONU + 576, 75, 30

delad

1/ONU + 479, 126, 74

punkt 63 originaltexten

2/ONU + 453, 158, 68

punkt 64 originaltexten ONU + 493, 97, 89

punkt 101 5 PPE ONU + 336, 273, 71

delad

1/ONU + 553, 119, 9

skäl A originaltexten

2/ONU + 506, 134, 39

skäl D originaltexten ONU + 534, 130, 17

delad

1/ONU + 595, 40, 46

2/ONU + 483, 144, 52

skäl E originaltexten

3/ONU + 491, 135, 53

delad

1/ONU + 657, 17, 7

skäl F originaltexten

2/ONU + 508, 100, 70

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 471, 109, 104

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 48
The Left: punkt 64; skäl D
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Renew: punkterna 6, 7 och 63
ID: punkterna 6 och 8

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 54
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar framstegen med skyddet av hbti-personers 

rättigheter på lagstiftningsnivå och politisk nivå. Parlamentet konstaterar dock att 
den befintliga antidiskrimineringsramen måste genomföras fullt ut och efterlyser en 
vederbörlig utredning av fall av hatbrott mot hbti-personer.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar regeringen att i förslaget till civillag inkludera samkönade 
partnerskap som garanteras av landets konstitution.”

The Left:
skäl A
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”liksom varje land som vill bli medlemsstat i EU”
Andra delen dessa ord

skäl F
Första delen ”Kosovos informella ekonomi hindrar den allmänna utvecklingen av en livskraftig 

ekonomi”
Andra delen ”i landet”

punkt 10
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”Parlamentet välkomnar Förenta staternas förnyade 

engagemang, och understryker att EU och Förenta staterna måste stärka sitt 
partnerskap och sin samordning på västra Balkan. Parlamentet understryker att 
transatlantiskt samarbete är en viktig faktor för stabiliteten i regionen”

Andra delen dessa ord

punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet erkänner Kosovostyrkans (KFOR) och de deltagande staternas 

bidrag när det gäller att bibehålla en säker och trygg miljö, upprätthålla 
rörelsefriheten för alla medborgare i Kosovo”

Andra delen ”och främja västra Balkans euroatlantiska integration.”

punkt 58
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”och för att aktivt anpassa sig till EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)”
Andra delen dessa ord

punkt 63
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”och upprepar sin uppmaning till dem att göra detta”
Andra delen dessa ord

ID:
punkt 31
Första delen ”Europaparlamentet ser positivt på antagandet av förordningen om integration av 

utlänningar och uppmanar att den ska genomföras fullt ut.”
Andra delen ”Parlamentet betonar att ytterligare insatser behövs för att säkerställa tillräcklig 

förvaltnings- och efterlevnadskapacitet för att åtgärda migrationsutmaningarna, 
inbegripet smugglingen av migranter.”
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The Left, Renew:
skäl E
Första delen ”Kosovo är fortfarande det enda landet på västra Balkan vars medborgare behöver 

visum för att resa till Schengenområdet,”
Andra delen ”är fortfarande det enda landet på västra Balkan vars”
Tredje delen ”även om alla riktmärken för viseringsliberalisering har varit uppfyllda sedan 2018.”

Övriga frågor
Ändringsförslag 3 hade dragits tillbaka.

23. Rapporter 2019 och 2020 om Nordmakedonien

Betänkande: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 3 originaltexten ONU + 563, 84, 37

delad

1/ONU + 582, 70, 32

2/ONU + 567, 78, 39

punkt 4 originaltexten

3/ONU + 549, 85, 50

punkt 5 9 The Left ONU - 149, 487, 48

punkt 7 originaltexten ONU + 572, 93, 19

efter punkt 12 3 S&D, 
Verts/ALE

ONU + 580, 32, 72

efter punkt 18 6 ID ONU - 268, 382, 28

delad

1/ONU + 629, 19, 34

punkt 23 originaltexten

2/ONU + 580, 85, 19

efter punkt 33 8 ECR ONU - 199, 405, 79

1 Renew ONU + 593, 10, 81

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

punkt 39

originaltexten

3/ONU ↓
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

10 The Left ONU - 116, 552, 16

delad

1/ONU + 585, 41, 58

2/ONU + 370, 294, 20

punkt 48

originaltexten

3/ONU + 589, 27, 68

efter punkt 55 7 ID ONU - 187, 404, 88

4 PPE ONU + 352, 171, 160efter punkt 74

5 PPE ONU + 479, 136, 68

11 The Left ONU - 143, 508, 33

delad

1/ONU + 640, 15, 29

punkt 75

originaltexten

2/ONU + 579, 31, 74

efter punkt 77 2 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 232, 353, 97

punkt 82 originaltexten ONU + 580, 71, 32

punkt 83 originaltexten ONU + 584, 81, 19

punkt 84 originaltexten ONU + 585, 86, 13

skäl F originaltexten ONU + 517, 75, 90

skäl S originaltexten ONU + 563, 74, 47

delad

1/ONU + 618, 23, 43

skäl T originaltexten

2/ONU + 588, 70, 26

skäl U originaltexten ONU + 572, 88, 24

resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 558, 70, 59

Begäranden om särskild omröstning
PPE: skäl F
ID: punkterna 3 och 7
The Left: skälen S och U, punkterna 3, 82, 83 och 84



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_SV.docx 32 PE 691.015

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att utvidgningspolitiken måste 

drivas av objektiva kriterier”
Andra delen ”och inte hindras av ensidiga intressen.”
Tredje delen ”Parlamentet upprepar att EU:s utvidgningspolitik har varit unionens mest effektiva 

utrikespolitiska instrument och att en fortsatt nedmontering av den kan leda till en 
instabil situation i EU:s omedelbara grannskap.”

punkt 39
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar det förnyade antagandet av lagstiftning mot 

diskriminering, från alla politiska partiers sida, och uppmanar med kraft 
myndigheterna att följa upp detta med en inkluderande och transparent process där 
man inrättar en oberoende kommission för skydd mot diskriminering, som ska 
säkerställa att alla marginaliserade grupper skyddas och inkluderas.”

Andra delen ”Parlamentet uppmuntrar Sobranie att anta lagstiftning som möjliggör ett förenklat, 
transparent och tillgängligt förfarande för rättsligt erkännande av könstillhörighet 
som bygger på självbestämmande”

Tredje delen ”samt förhindrar diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 
Parlamentet noterar anordnandet av den första prideparaden någonsin i Skopje i 
juni 2019.”

punkt 48
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar landets ansträngningar för att förbättra samarbetet 

när det gäller att hantera den irreguljära migrationen och gränsskyddet samt 
tillgodose flyktingars, asylsökandes och migranters grundläggande behov. 
Parlamentet efterlyser ytterligare förstärkningar av det internationella skyddet för 
behövande och åtgärder för att förhindra överträdelser av internationell rätt, ”

Andra delen ”såsom påstådda avvisningar.”
Tredje delen ”Parlamentet uppmanar myndigheterna att inrätta en aktiv övervakningsmekanism 

och genomföra nödvändiga åtgärder för att förhindra sådana överträdelser av 
internationell rätt. Parlamentet understryker att Nordmakedoniens bidrag till skyddet 
av Europeiska unionens yttre gränser är av avgörande betydelse, och uppmanar EU 
att öka sitt stöd till gränsskyddet i regionen. Parlamentet noterar de framsteg som 
gjorts när det gäller att bekämpa människohandel och människosmuggling, och 
påminner om behovet att inrätta en fungerande mekanism för att hantera irreguljära 
migrationsströmmar och bekämpa människosmugglingsnätverk, eftersom landet 
fortfarande ingår i en av de främsta transitvägarna för migranter. Parlamentet 
välkomnar det pågående samarbetet och stöder ett slutförande av statusavtalet med 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), vilket skulle bidra till ett 
bättre skydd av gränserna samt kampen mot gränsöverskridande brottslighet, med 
full respekt för grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar landet att fortsätta 
med antagandet av en strategi för integration av migranter, inbegripet återintegrering 
av återvändande.”

punkt 75
Första delen ”Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för förstärkt regionalt samarbete och 

vädjar till alla parter att säkerställa ett fullständigt och konsekvent genomförande i 
god tro av Prespa-avtalet med Grekland och fördraget om goda grannförbindelser 
med Bulgarien, eftersom båda utgör en viktig del av de bilaterala förbindelserna.”
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Andra delen ”Parlamentet uppmanar med kraft partnerna att fortsatt engagera sig och bilateralt 
lösa alla kvarstående bilaterala frågor som inte har någon betydelse för 
anslutningsprocessen, att agera på ett konstruktivt sätt och att avstå från åtgärder 
som skulle kunna undergräva den europeiska integrationen och EU:s vidare 
intressen.”

The Left:
punkt 23
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”och NATO”
Andra delen dessa ord

skäl T
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”blev landet Natos 30:e medlemsstat”
Andra delen dessa ord

24. Rapporter 2019 och 2020 om Serbien

Betänkande: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 7 2S PPE ONU - 305, 346, 33

delad

1/ONU + 609, 61, 14

2/ONU + 645, 34, 5

punkt 8 originaltexten

3/ONU + 588, 62, 34

punkt 16 10 S&D, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 391, 258, 33

delad

1/ONU + 589, 51, 43

2/ONU + 460, 181, 42

3/ONU + 612, 37, 34

4/ONU + 396, 273, 14

5/ONU + 620, 26, 37

6/ONU + 445, 190, 48

punkt 17 originaltexten

7/ONU + 620, 24, 39
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

3 PPE ONU + 617, 21, 46punkt 19

11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 582, 65, 36

punkt 23 15 Verts/ALE, 
S&D, Renew

ONU + 432, 201, 50

delad

1/ONU + 642, 29, 12

2/ONU + 407, 198, 77

punkt 24 originaltexten

3/ONU + 616, 33, 34

efter punkt 26 20 ID ONU - 251, 400, 28

delad

1/ONU + 552, 81, 50

2/ONU + 386, 232, 65

3/ONU + 543, 38, 102

punkt 31 originaltexten

4/ONU + 396, 232, 55

delad

1/ONU + 531, 85, 66

2/ONU + 331, 245, 106

punkt 38 originaltexten

3/ONU + 583, 42, 57

punkt 39 16 Verts/ALE, 
S&D, Renew

ONU + 560, 54, 68

punkt 40 4 PPE ONU + 630, 15, 39

12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 593, 29, 61

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

punkt 42

originaltexten

3/ONU ↓
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

4/ONU ↓

5/ONU ↓

9 Renew, S&D, 
Verts/ALE

ONU + 399, 265, 19punkt 44

5 PPE ONU ↓

13 S&D, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 589, 54, 41

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

punkt 48

originaltexten

3/ONU ↓

punkt 51 6S PPE ONU - 223, 375, 86

efter punkt 53 17 Verts/ALE, 
S&D, Renew

ONU + 392, 241, 50

delad

1/ONU + 601, 6, 77

punkt 55 originaltexten

2/ONU + 545, 86, 51

delad

1/ONU + 579, 23, 81

punkt 59 originaltexten

2/ONU + 531, 87, 64

7 PPE ONU + 515, 104, 62

delad

1/ONU ↓

punkt 60

originaltexten

2/ONU ↓

delad

1/ONU + 627, 42, 15

punkt 64 originaltexten

2/ONU + 578, 97, 9



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_SV.docx 36 PE 691.015

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 630, 26, 28

punkt 78 originaltexten

2/ONU + 545, 103, 36

punkt 84 14 S&D, Renew, 
Verts/ALE

ONU + 562, 67, 54

punkt 86 18 ECR ONU - 327, 334, 22

punkt 87 originaltexten ONU + 567, 87, 30

19 ECR ONU + 516, 106, 62

delad

1/ONU ↓

punkt 88

originaltexten

2/ONU ↓

delad

1/ONU + 638, 5, 41

2/ONU + 561, 91, 32

punkt 89 originaltexten

3/ONU + 587, 57, 40

punkt 90 8S PPE ONU - 263, 352, 65

efter punkt 92 21 ID ONU - 171, 458, 50

delad

1/ONU + 639, 6, 38

2/ONU + 562, 85, 36

3/ONU + 621, 29, 33

punkt 94 originaltexten

4/ONU + 590, 51, 42

punkt 105 originaltexten ONU + 592, 18, 73

skäl R 1 PPE ONU + 641, 5, 37

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 538, 69, 79
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Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkt 60
ID: punkt 105
The Left: punkt 87

Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 55
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”genomförandet av Istanbulkonventionen”
Andra delen dessa ord

punkt 59
Första delen ”Europaparlamentet understryker behovet av att fortsätta att skydda hbti-personers 

rättigheter. Parlamentet efterlyser lämpligare och effektivare reaktioner från 
myndigheterna mot hatpropaganda och hatbrott.”

Andra delen ”Parlamentet välkomnar det fredliga genomförandet av två prideparader 2019. 
Parlamentet betonar vikten av att alla institutioner stöder förberedelserna av 
EuroPride 2022 och garanterar alla deltagares säkerhet.”

punkt 78
Första delen texten i sin helhet utom orden: ”inleda en omställning till koldioxidsnål energi och 

gå över till förnybara energikällor och mindre förorenande bränslen och samtidigt 
undanröja alla kolsubventioner som inte uppfyller normerna”

Andra delen dessa ord

ID:
punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att de serbiska berörda parterna 

bedriver strategisk kommunikation om fördelarna med en anslutning till EU.”
Andra delen ”Parlamentet understryker att den offentliga diskussionen om anslutning till EU 

måste vara faktabaserad och främja fullständig respekt för grundläggande rättigheter 
och demokratiska värderingar.” utom ordet ”främja”

Tredje delen detta ord

PPE:
punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet påminner om de valprinciper som fastställts av 

Venedigkommissionen, och konstaterar med oro att president”
Andra delen ”Aleksandar Vučić”
Tredje delen ”har utlyst förtidsval”
Fjärde delen ”utan konstitutionell grund eller politisk nödvändighet,”
Femte delen ”och att han också, [...] har flaggat för”
Sjätte delen ”i egenskap av Serbiens president och ordförande för landets största politiska parti,”
Sjunde delen ”att det ska hållas en enda valdag för president-, parlaments- och kommunvalen i 

Belgrad under våren 2022.”
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punkt 24
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Serbien att åstadkomma övertygande 

resultat, bland annat hållbara framsteg i fråga om effektiva utredningar inom 
angelägna områden såsom rättsväsendet, yttrandefriheten och bekämpningen av 
korruption och organiserad brottslighet,”

Andra delen ”särskilt i mål av stort allmänintresse, däribland Krušik, Jovanjica och Telekom 
Srbija,”

Tredje delen ”och att förbättra sina resultat i fråga om utredningar, åtal och fällande domar i de 
mål som rör korruption på hög nivå, inbegripet genom beslagtagande och 
förverkande av tillgångar som härrör från brott. Parlamentet upprepar sitt krav på 
rättvisa från 2018 när det gäller den olagliga rivningen av privat egendom i 
grannskapet Savamala i Belgrad. Parlamentet konstaterar att den nya lagen om 
förebyggande av korruption har varit i kraft sedan den 1 september 2020.”

punkt 31
Första delen ”Europaparlamentet befarar att det nya parlamentet inte kommer att kunna fungera 

ändamålsenligt,”
Andra delen ”eftersom det saknas en parlamentarisk opposition och eftersom parlamentets 

legitimitet ifrågasätts av oppositionspartierna.”
Tredje delen ”Dessutom är landets parlament, vars valperiod ska förkortas enligt ett besked från 

den serbiske presidenten,”
Fjärde delen ”i färd med att anta långtgående konstitutionella förändringar utan en öppen, 

inkluderande och demokratisk offentlig debatt, särskilt när det gäller rättsväsendet.”

punkt 38
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar med oro att nationalförsamlingen sammanträdde 

först 44 dagar efter utlysningen av undantagstillstånd i mars 2020,”
Andra delen ”vilket underminerade den centrala betydelse som nationalförsamlingen ska ha för 

den parlamentariska demokratin enligt Serbiens konstitution.”
Tredje delen ”Parlamentet noterar med oro att nationalförsamlingen inte inledde sitt arbete fullt ut 

förrän långt efter tillkännagivandet av det slutgiltiga valresultatet den 5 juli 2020, 
trots en tydlig parlamentarisk majoritet. Parlamentet uppmanar nationalförsamlingen 
att undvika kränkande och provocerande språk och att motverka hatretorik under 
parlamentariska debatter. Parlamentet understryker vikten av oppositionens arbete i 
en demokrati.”

punkt 42
Första delen ”Europaparlamentet anser att förvärvet av två rikstäckande tv-kanaler i december 

2018”
Andra delen ”av en person med koppling till det styrande partiet”
Tredje delen ”utgjorde ett steg på vägen mot partiets monopolisering av landets medielandskap.” 

utom ordet ”partiets”
Fjärde delen ”partiets”
Femte delen ”Parlamentet uppmanar redaktionerna för alla rikstäckande tv-kanaler i Serbien att 

respektera de högsta yrkesmässiga standarderna och låta olika åsikter komma till 
uttryck regelbundet.”
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punkt 48
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att den rättsliga och institutionella ramen för att 

upprätthålla de mänskliga rättigheterna i stort sett formellt är på plats,”
Andra delen ”men att den saknar ändamålsenliga mekanismer för att säkerställa att dessa 

grundläggande rättigheter respekteras.”
Tredje delen ”Parlamentet efterlyser ett effektivare genomförande av den, med särskild hänsyn till 

de mest utsatta grupperna i samhället, inklusive de nationella minoriteterna, när det 
gäller utbildning. Parlamentet uppmanar Serbien att möjliggöra och värna en icke-
diskriminerande användning av minoritetsspråk inom utbildningsväsendet och inom 
särskilda delar av statliga och lokala mediekanaler samt att säkerställa lika 
möjligheter till vederbörlig representation i det politiska livet, den offentliga 
förvaltningen och rättsväsendet.”

punkt 60
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar regeringen att i lag reglera samkönade relationer och 

ändringar av namn och kön på transpersoner i enlighet med relevant rättspraxis från 
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna,”

Andra delen ”och att skapa en trygg miljö för hbti-personer och främja en kultur av tolerans mot 
dem.”

The Left:
punkt 64
Första delen texten i sin helhet utom orden ”är en prioritering och en förutsättning för båda 

ländernas anslutning till EU och”
Andra delen dessa ord

punkt 88
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar att Serbien anslöt sig till EU:s ståndpunkt om 

presidentvalet i Belarus. Parlamentet är dock fortfarande bekymrat över att Serbien 
inte har lyckats anpassa sig till sanktionerna mot belarusiska företrädare och till 
EU:s inställning när det gäller den nya säkerhetslagen i Kina.”

Andra delen ”Serbien uppmanas att öka sin anpassning till de uttalanden som unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gör på EU:s vägnar och till rådets 
beslut.”

punkt 89
Första delen ”Europaparlamentet noterar att Serbien och Kosovo undertecknade flera avtal om 

ekonomisk normalisering den 4 september 2020 i Washington.”
Andra delen ”Parlamentet beklagar dock de bestämmelser i texten som kräver att Kosovo upphör 

att söka medlemskap i internationella organisationer. Parlamentet välkomnar Förenta 
staternas förnyade engagemang, och understryker att EU och Förenta staterna måste 
stärka sitt partnerskap och sin samordning på västra Balkan. Parlamentet 
understryker att transatlantiskt samarbete är en viktig faktor för stabiliteten i 
regionen,”

Tredje delen ”och betonar EU:s ledande roll som medlare i processen för normalisering av 
förbindelserna mellan Serbien och Kosovo.”



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_SV.docx 40 PE 691.015

punkt 94
Första delen ”Europaparlamentet upprepar att EU är Serbiens ledande handelspartner, investerare 

och biståndsgivare. Parlamentet noterar Serbiens beslut att underteckna ett 
frihandelsavtal med Eurasiska ekonomiska unionen i oktober 2019.”

Andra delen ”Parlamentet förväntar sig dock att Serbien anpassar sig till EU:s handelspolitik.”
Tredje delen ”Parlamentet påminner om unionens åtagande om att försvara sina intressen genom 

att mildra den negativa effekten av frihandelsavtal med Eurasiska ekonomiska 
unionen undertecknade av länder som har ansökt om medlemskap i Europeiska 
unionen och undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal, däribland 
Serbien.”

Fjärde delen ”Parlamentet beklagar att Serbien fortfarande inte är medlem i 
Världshandelsorganisationen.”


