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1. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och 
fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder och för 
Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt 
instrumentet för gränsförvaltning och visering 2021–2027 
***II

Andrabehandlingsrekommendation: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande utan omröstning

2. Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden 2021–2027 ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande utan omröstning

3. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa 
åtgärder 2021–2027 ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande utan omröstning
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4. Bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i 
regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för 
Nordatlantens västra del ***I

Betänkande: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

18 utskottet ONU + 674, 2, 17

5. Gränsöverskridande betalningar i unionen (kodifiering) ***I

Betänkande: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en 
omröstning

ONU + 670, 1, 22

6. Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens 
ämbetsutövning

Betänkande: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag
(texten i sin helhet)

ONU + 623, 9, 61
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7. Avtal mellan EU och Thailand: ändring av medgivanden när 
det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***

Betänkande: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 638, 49, 6

8. Avtal mellan EU och Indonesien: ändring av medgivanden när 
det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***

Rekommendation: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 685, 3, 5

9. Avtal mellan EU och Argentina: ändring av medgivanden när 
det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***

Rekommendation: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 604, 52, 37

10. Utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet

Betänkande: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 598, 3, 92
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11. Rollen för EU:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd 
i hanteringen av följderna av covid-19-pandemin

Betänkande: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag
(texten i sin helhet)

ONU + 443, 40, 209

12. Europeisk klimatlag ***I

Betänkande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag om förkastande av kommissionens förslag

Förkastande 178 ID ONU - 93, 559, 41

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

176 utskottet ONU + 442, 203, 51

uttalande från 
kommissionen

177 utskottet ONU + 543, 136, 17

13. Bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem *

Betänkande: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Syfte ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en 
omröstning

ONU + 643, 9, 44
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14. Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen 
för en rättvis omställning ***I

Betänkande: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

2 utskottet ONU + 635, 35, 21

gemensamt 
uttalande

3 utskottet ONU + 625, 39, 27

15. Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt 
ursprung för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss 
användning av antimikrobiella medel ***I

Betänkande: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

1-7 utskottet ONU + 683, 3, 6

efter artikel 1 8=
10=
11=

PPE
ledamöter

Renew

ONU + 465, 206, 21

kommissionens förslag ONU + 687, 2, 2
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16. 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen

Betänkande: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO 
– 

anmärkn
ingar

alternativt 
resolutionsförslag

1 ID ONU - 147, 
542, 4

resolutionsförslag (LIBE-utskottet)
(texten i sin helhet)

ONU + 509, 
152, 28

17. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom 
ramen för kvinnors hälsa

Betänkande: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

1 ECR ONU - 267, 402, 
18

alternativt 
resolutionsförslag

2 PPE ONU - 288, 373, 
18

Resolutionsförslag
(FEMM-utskottet)

delad

1/ONU + 463, 131, 
83

punkt 8 original-
texten

2/ONU + 418, 175, 
85

delad

1/ONU + 476, 119, 
92

punkt 12 original-
texten

2/ONU + 443, 191, 
53
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

punkt 13 original-
texten

ONU + 542, 86, 
60

punkt 14 original-
texten

ONU + 656, 8, 24

punkt 15 original-
texten

ONU + 621, 29, 
38

punkt 17 original-
texten

ONU + 558, 76, 
53

punkt 18 original-
texten

ONU + 598, 61, 
27

punkt 19 original-
texten

ONU + 416, 143, 
117

punkt 21 original-
texten

ONU + 433, 69, 
180

punkt 23 original-
texten

ONU + 559, 80, 
49

punkt 24 original-
texten

ONU + 591, 17, 
79

punkt 25 original-
texten

ONU + 581, 40, 
66

punkt 26 original-
texten

ONU + 475, 152, 
55

delad

1/ONU + 575, 40, 
69

punkt 28 original-
texten

2/ONU + 462, 61, 
161
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

punkt 30 original-
texten

ONU + 557, 71, 
60

punkt 31 original-
texten

ONU + 553, 94, 
40

punkt 32 original-
texten

ONU + 494, 93, 
100

delad

1/ONU + 496, 111, 
80

punkt 33 original-
texten

2/ONU + 424, 222, 
41

delad

1/ONU + 419, 220, 
48

punkt 34 original-
texten

2/ONU + 488, 148, 
52

delad

1/ONU + 415, 242, 
31

punkt 35 original-
texten

2/ONU + 518, 104, 
66

delad

1/ONU + 577, 54, 
56

punkt 36 original-
texten

2/ONU + 412, 207, 
69

punkt 37 original-
texten

ONU + 381, 266, 
39

deladpunkt 38 original-
texten

1/ONU + 391, 256, 
37
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

2/ONU - 94, 530, 
60

punkt 39 original-
texten

ONU + 453, 133, 
93

punkt 40 original-
texten

ONU + 520, 121, 
39

punkt 41 original-
texten

ONU + 653, 24, 
11

punkt 42 original-
texten

ONU + 518, 101, 
69

delad

1/ONU + 658, 18, 
12

punkt 43 original-
texten

2/ONU + 636, 29, 
23

punkt 45 original-
texten

ONU + 538, 67, 
82

punkt 46 original-
texten

ONU + 543, 57, 
87

delad

1/ONU + 439, 129, 
120

punkt 47 original-
texten

2/ONU + 400, 253, 
30
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

punkt 48 original-
texten

ONU + 659, 7, 22

punkt 49 original-
texten

ONU + 578, 58, 
52

punkt 53 original-
texten

ONU + 658, 18, 
12

punkt 54 original-
texten

ONU + 632, 19, 
36

punkt 61 original-
texten

ONU + 679, 2, 7

punkt 63 original-
texten

ONU + 666, 14, 7

punkt 64 original-
texten

ONU + 548, 87, 
51

punkt 66 original-
texten

ONU + 556, 84, 
46

punkt 73 original-
texten

ONU + 654, 14, 
20

punkt 75 original-
texten

ONU + 495, 144, 
49

skäl A original-
texten

ONU + 517, 104, 
65

skäl E original-
texten

ONU + 634, 21, 
33

delad

1/ONU + 435, 169, 
75

skäl I original-
texten

2/ONU + 407, 218, 
53

deladskäl J original-
texten

1/ONU + 497, 78, 
112
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

2/ONU + 444, 125, 
119

delad

1/ONU + 437, 175, 
75

skäl K original-
texten

2/ONU + 630, 44, 
13

skäl L original-
texten

ONU + 529, 134, 
23

skäl M original-
texten

ONU + 422, 174, 
87

skäl N original-
texten

ONU + 418, 153, 
104

skäl O original-
texten

ONU + 663, 14, 
11

skäl P original-
texten

ONU + 638, 28, 
22

skäl S original-
texten

ONU + 598, 26, 
63

skäl T original-
texten

ONU + 576, 68, 
43

delad

1/ONU + 630, 32, 
24

2/ONU + 430, 189, 
67

3/ONU + 419, 194, 
73

skäl U original-
texten

4/ONU + 425, 213, 
47
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärknin

gar

skäl V original-
texten

ONU + 426, 161, 
98

skäl AC original-
texten

ONU + 465, 99, 
124

skäl AD original-
texten

ONU + 549, 93, 
46

skäl AH original-
texten

ONU + 615, 30, 
43

resolutionsförslag (FEMM-utskottet)
(texten i sin helhet)

ONU + 378, 255, 
42

Begäranden om särskild omröstning
ledamöter: punkterna 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 

39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73 och 75. 
skälen A, E, L, M, N, O, P, S, T, V, AC, AD och AH

Begäranden om delad omröstning
Ledamöter:
punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet påminner om de uppfattningar som godkänts 

av Europarådets ministerkommitté, som rekommenderar att 
transspecifik hälsovård såsom hormonbehandling och operation 
bör vara tillgängligt”

Andra delen ”och ersättas genom de offentliga sjukförsäkringssystemen.”

punkt 12
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”allmän”
Andra delen detta ord
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punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att det fortfarande är vanligt i 

våra samhällen med stereotyper och tabuföreställningar kring 
menstruationen, och att detta kan fördröja diagnoser av sjukdomar 
såsom endometrios. Endometrios drabbar en av tio kvinnor i fertil 
ålder och är den främsta orsaken både till kvinnors infertilitet och 
till kroniska bäckensmärtor, men trots allt detta tar det i snitt åtta 
år innan den diagnostiseras och det finns inget botemedel för den. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa allsidig 
och vetenskapligt exakt undervisning om menstruationen och 
ordna brett upplagda informationskampanjer om endometrios, 
riktade till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och 
lagstiftare. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa 
att alla barn kan delta i mensupplysningsprogram, så att de som 
har mens kan göra informerade val om sin mens och sina kroppar.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ta itu med 
mensfattigdom genom att säkerställa att alla som behöver 
mensskydd kan få dem gratis.”

punkt 33
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och uppmanar medlemsstaterna 

att säkerställa allmän tillgång till säkra och lagliga aborter”
Andra delen dessa ord

punkt 34
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna 

att sluta straffbelägga aborter och att undanröja och bekämpa 
hindren för laglig abort och påminner om att de har ett ansvar att 
säkerställa att kvinnor kan åtnjuta sina lagstadgade rättigheter.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att förbättra 
de nuvarande metoderna för vård med anknytning till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter och att undersöka, dels nya 
metoder för givandet av sådan vård, dels olika sätt att åtgärda de 
luckor i vårdgivandet som framkommit genom covid-19, och att 
göra detta för alla människor, med särskilt fokus på de mest 
marginaliserade grupperna. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att främja sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter via EU:s kommande hälsostrategi.”

punkt 35
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sin 

nationella abortlagstiftning och anpassa den till internationella 
människorättsnormer och regional bästa praxis genom att 
säkerställa att abort på begäran är laglig i ett tidigt skede av 
graviditeten och vid behov också ännu senare, om den gravidas 
hälsa eller liv är i fara. Parlamentet påminner om att det är en form 
av könsrelaterat våld att totalförbjuda abortvård eller vägra 
åtkomst till den,”

Andra delen ”och uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja bästa praxis 
inom hälso- och sjukvården genom att inrätta tjänster för sexuell 
och reproduktiv hälsa som finns tillgängliga på primärvårdsnivå 
och kan ge remiss till högre vårdnivåer i samtliga fall där det 
behövs.”
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punkt 36
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet betonar emellertid 

att sådana samvetsklausuler inte får inkräkta på en patients rätt 
att få fullständig tillgång till hälso- och sjukvård och tjänster.”

Andra delen dessa ord

punkt 38
Första delen texten i sin helhet förutom orden [EN: "of a child”; den svenska 

versionen har en annan formulering och omformuleras som 
”behandling under en graviditet eller omedelbart efteråt.”]

Andra delen dessa ord

punkt 43
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att WHO-regionen Europa har 

världens lägsta amningsfrekvens. Parlamentet framhåller behovet 
av större medvetenhet och mer information om fördelarna med 
amning.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att 
inleda kampanjer med hög profil för att understryka fördelarna 
med amning.”

punkt 47
Första delen ”Europaparlamentet beklagar att tillgången till säker och laglig 

abort fortsätter att vara begränsad under covid-19-pandemin, och 
att man försökt totalförbjuda aborter under förevändningen att de 
är tjänster med lägre prioritet.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att 
vidare införa säker, kostnadsfri och anpassad tillgång till abortvård 
under covid-19-pandemin och efteråt, till exempel genom 
abortpillret, och att erkänna abortvård som brådskande och såsom 
ett medicinskt ingrepp, och på så sätt också undanröja alla hinder 
för tillgången till abort.”

skäl I
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”nekande av medicinsk vård 

baserat på personliga övertygelser; rättsliga begränsningar och 
praktiska hinder för tillgång till aborttjänster; nekande av 
abortvård;”

Andra delen dessa ord

skäl J
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”säker och laglig abortvård samt 

säkra och lagliga aborttjänster, inbegripet behandling av 
komplikationer till följd av osäkra aborter;”

Andra delen dessa ord
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skäl K
Första delen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är mänskliga 

rättigheter och måste upprätthållas av EU-medlemsstaterna, i 
enlighet med internationella människorättsnormer.”

Andra delen ”Respekt för mänskliga rättigheter är nödvändigt för att en 
demokrati ska fungera. Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen är alla beroende av varandra. Alla dessa EU-
värden måste respekteras fullt ut av alla EU-medlemsstater.”

skäl U
Första delen ”Abortlagar är grundade på nationell lagstiftning.”
Andra delen ”Även om abort är lagligt finns det ofta en rad lagliga, halvlagliga 

och informella hinder för att få abort,”
Tredje delen ”bland annat begränsade tidsperioder och de grunder på vilka man 

får abort;”
Fjärde delen ”medicinskt obefogade väntetider; brist på utbildad och villig 

hälso- och sjukvårdspersonal, och nekad medicinsk vård baserad 
på personliga övertygelser, diskriminerande och obligatorisk 
rådgivning, avsiktligt felaktig information eller tillstånd från tredje 
part, medicinskt onödiga tester, krav på att uppvisa lidande, 
sammanhängande kostnader och utebliven ersättning.”

18. 25-årsdagen för den internationella konferensen om 
befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)

Förslag till resolution B9-0365/2021, B9-0366/2021

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B9-0365/2021
(FEMM-utskottet)

delad

1/ONU + 659, 12, 24

punkt 1 originaltext
en

2/ONU + 560, 96, 37

delad

1/ONU + 572, 66, 55

punkt 2 originaltext
en

2/ONU + 464, 157, 72

delad

1/ONU + 587, 37, 70

punkt 3 originaltext
en

2/ONU + 492, 140, 61
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 485, 141, 68

2/ONU + 569, 73, 50

3/ONU + 454, 163, 75

punkt 5 originaltext
en

4/ONU + 444, 175, 74

punkt 9 originaltext
en

ONU + 572, 49, 74

punkt 11 originaltext
en

ONU + 488, 112, 94

punkt 13 originaltext
en

ONU + 504, 129, 62

7 The Left ONU - 278, 390, 24

8 The Left ONU - 257, 407, 30

9 The Left ONU - 258, 404, 32

punkt 14

originaltext
en

ONU + 463, 131, 99

delad

1/ONU + 633, 21, 41

2/ONU + 583, 48, 64

punkt 16 originaltext
en

3/ONU + 458, 152, 83

punkt 17 10 The Left ONU + 497, 63, 132

delad

1/ONU + 661, 9, 23

2/ONU + 510, 119, 64

punkt 19 originaltext
en

3/ONU + 506, 105, 82

11 The Left ONU - 265, 406, 23punkt 20

originaltext
en

ONU + 431, 190, 72
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 664, 12, 19

2/ONU + 498, 98, 97

punkt 21 originaltext
en

3/ONU + 521, 98, 74

delad

1/ONU + 558, 69, 67

punkt 22 originaltext
en

2/ONU + 518, 96, 78

delad

1/ONU + 686, 4, 5

punkt 24 originaltext
en

2/ONU + 451, 146, 97

punkt 25 12 The Left ONU + 473, 166, 54

delad

1/ONU + 607, 18, 67

2/ONU + 486, 152, 53

punkt 26 originaltext
en

3/ONU + 495, 127, 70

delad

1/ONU + 544, 103, 46

2/ONU + 609, 26, 60

3/ONU + 515, 120, 59

punkt 33 originaltext
en

4/ONU + 493, 130, 70

delad

1/ONU + 565, 60, 70

punkt 36 originaltext
en

2/ONU + 489, 122, 83

delad

1/ONU + 608, 21, 66

punkt 37 originaltext
en

2/ONU + 499, 133, 63
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 38 originaltext
en

ONU + 484, 106, 104

delad

1/ONU + 576, 77, 42

punkt 40 originaltext
en

2/ONU + 491, 142, 61

4 PPE ONU - 188, 441, 65

delad

1/ONU + 415, 149, 130

punkt 42

originaltext
en

2/ONU + 436, 154, 104

punkt 43 3 Renew ONU + 468, 142, 85

5 PPE ONU - 164, 398, 132

delad

1/ONU + 579, 91, 25

2/ONU + 494, 143, 56

punkt 44

originaltext
en

3/ONU + 483, 139, 71

delad

1/ONU + 548, 126, 19

2/ONU + 412, 209, 71

punkt 45 originaltext
en

3/ONU + 483, 159, 50

efter 
beaktandeled 13

1 Renew ONU + 547, 130, 17

Beaktandeled 16 originaltext
en

ONU + 539, 71, 85

Beaktandeled 20 2 Renew ONU + 555, 57, 83

delad

1/ONU + 588, 90, 16

skäl A originaltext
en

2/ONU + 492, 151, 50
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

skäl B originaltext
en

ONU + 485, 100, 109

delad

1/ONU + 638, 35, 22

skäl D originaltext
en

2/ONU + 478, 113, 103

delad

1/ONU + 484, 93, 117

skäl E originaltext
en

2/ONU + 546, 45, 104

delad

1/ONU + 610, 69, 14

skäl G originaltext
en

2/ONU + 494, 135, 64

skäl I originaltext
en

ONU + 567, 58, 69

6 The Left ONU + 486, 163, 46skäl J

originaltext
en

ONU ↓

skäl M originaltext
en

ONU + 507, 129, 58

skäl N originaltext
en

ONU + 471, 110, 113

skäl O originaltext
en

ONU + 490, 93, 111

skäl R originaltext
en

ONU + 501, 130, 63

delad

1/ONU + 643, 24, 27

skäl S originaltext
en

2/ONU + 446, 151, 96



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_SV.docx 23 PE 694.839

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

skäl V originaltext
en

ONU + 454, 159, 80

skäl Z originaltext
en

ONU + 508, 69, 115

skäl AB originaltext
en

ONU + 444, 103, 147

delad

1/ONU + 632, 11, 51

skäl AC originaltext
en

2/ONU + 472, 161, 60

delad

1/ONU + 659, 13, 22

skäl AG originaltext
en

2/ONU + 496, 113, 85

skäl AH originaltext
en

ONU + 487, 161, 46

delad

1/ONU + 576, 72, 47

skäl AI originaltext
en

2/ONU + 494, 135, 65

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 444, 182, 57

Resolutionsförslag B9-0366/2021
(ID)

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkterna 9, 11, 13, 14, 20, 38 och 42, beaktandeled 16; skälen B, 

I, J, M, N, O, R, V, Z, AB och AH
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Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 42
Första delen ”Europaparlamentet beklagar djupt det gemensamma uttalandet 

om toppmötet i Nairobi av den 14 november 2019 som gjordes av 
Förenta staterna, Brasilien, Belarus, Egypten, Haiti, Ungern, Libyen, 
Polen, Senegal, Saint Lucia och Uganda, med syftet att undergräva 
det etablerade samförståndet och ländernas skyldigheter avseende 
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i enlighet 
med ICPD-handlingsprogrammet, handlingsplanen från Peking samt 
slutdokumenten från översynskonferenserna.”

Andra delen ”Parlamentet gläder sig över att den så kallade munkavleregeln 
nyligen upphävts och över hur detta påverkar kvinnors och flickors 
allmänna hälso- och sjukvård samt rättigheter. Parlamentet 
uppmanar återigen EU och dess medlemsstater att med hjälp av 
nationell finansiering och EU:s utvecklingsbistånd ta itu med 
bristen på finansiering på detta område.”

PPE:
punkt 1
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”att tillgången till preventivmedel 

har ökat, vilket har gjort att kvinnor fått större kontroll över sin 
fertilitet, och”

Andra delen dessa ord

punkt 2
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar och stöder Nairobiuttalandet om 

ΙCPD+25: Accelerating the Promise, dess uppmaning att 
intensifiera ansträngningarna för att fullt ut, effektivt och snabbare 
genomföra och finansiera ICPD-handlingsprogrammet,”

Andra delen ”och dess mål att skapa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, inom ramen för det allmänna hälso- och 
sjukvårdssystemet.”

punkt 3
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” och ”och 

rättigheter”
Andra delen dessa ord

punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet upprepar att sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter är förankrade i de mänskliga rättigheterna, utgör 
väsentliga delar av människans värdighet och är nödvändiga för att 
uppnå jämställdhet.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att erkänna 
kvinnors och flickors rätt till fysisk integritet och självständigt 
beslutsfattande.”

Tredje delen ”Parlamentet fördömer de ofta förekommande kränkningarna av 
kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, däribland förvägrad 
tillgång till omfattande sexualundervisning, familjeplanering, 
preventivmedel och mödravård samt säkra och lagliga aborter.”

Fjärde delen ”Parlamentet efterlyser en tillräcklig budget för ovanstående 
ändamål.”
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punkt 16
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”preventivmedel” och ”abort”
Andra delen ”preventivmedel”
Tredje delen ”abort”

punkt 19
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och sexualundervisning” och 

”Parlamentet erkänner att en genusmedveten och omfattande 
sexualundervisning som grundar sig på livserfarenhet och är 
anpassad till utvecklingsförmågan, är avgörande för att tonåringar 
och unga ska kunna skydda sig mot oplanerade graviditeter och 
sexuellt överförbara infektioner, inbegripet hiv/aids, och för att 
främja värden som tolerans, ömsesidig respekt, samtycke och icke-
våld i relationer, och för att planera för framtiden.”

Andra delen ”och sexualundervisning”
Tredje delen ”Parlamentet erkänner att en genusmedveten och omfattande 

sexualundervisning som grundar sig på livserfarenhet och är 
anpassad till utvecklingsförmågan, är avgörande för att tonåringar 
och unga ska kunna skydda sig mot oplanerade graviditeter och 
sexuellt överförbara infektioner, inbegripet hiv/aids, och för att 
främja värden som tolerans, ömsesidig respekt, samtycke och icke-
våld i relationer, och för att planera för framtiden.”

punkt 21
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och förebygga osäkra aborter” 

och ”samt vården efter abort.”
Andra delen ”och förebygga osäkra aborter”
Tredje delen ”samt vården efter abort.”

punkt 22
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”inbegripet åtgärder för att 

förebygga och undvika osäkra aborter och osäker vård efter abort,”
Andra delen dessa ord

punkt 24
Första delen ”Europaparlamentet fördömer alla former av könsrelaterat våld, till 

exempel fysiskt, sexuellt och psykiskt våld och utnyttjande, 
massvåldtäkt, människohandel och kvinnlig könsstympning. 
Parlamentet noterar att könsrelaterat våld fortfarande är ett stor 
problem i Europa som kräver samordnade insatser från hälso-, 
utbildnings- och socialsektorn samt den juridiska sektorn genom 
rättighetsbaserade, förebyggande motåtgärder ur ett livslångt 
perspektiv.”

Andra delen ”Parlamentet uttrycker oro över de fortsatta angreppen på 
kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter, inbegripet förvägrad tillgång till familjeplanering, 
preventivmedel och säkra och lagliga aborter, såväl som över att 
lagstiftningen på många håll i världen inskränker dessa rättigheter, 
även i EU. Parlamentet betonar att kvinnor och flickor som nekas 
tjänster med anknytning till sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, inklusive säkra och lagliga aborter, utsätts för en form 
av våld.”
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punkt 26
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och ytterligare främja agendan 

för sexuell och reproduktiv hälsa.” och ”Parlamentet framhåller i 
detta avseende att omfattande sexual- och 
samlevnadsundervisning är ett viktigt verktyg för att utveckla 
barns och ungdomars förmåga att bygga sunda, jämställda, 
utvecklande och säkra relationer, där diskriminering, tvång och 
våld inte förekommer, och för att förebygga sexuellt och 
könsrelaterat våld samt våld i nära relationer. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att därför införa omfattande 
åldersanpassad sex- och samlevnadsundervisning för unga i 
skolan.”

Andra delen ”och ytterligare främja agendan för sexuell och reproduktiv hälsa.”
Tredje delen ”Parlamentet framhåller i detta avseende att omfattande sexual- 

och samlevnadsundervisning är ett viktigt verktyg för att utveckla 
barns och ungdomars förmåga att bygga sunda, jämställda, 
utvecklande och säkra relationer, där diskriminering, tvång och 
våld inte förekommer, och för att förebygga sexuellt och 
könsrelaterat våld samt våld i nära relationer. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att därför införa omfattande 
åldersanpassad sex- och samlevnadsundervisning för unga i 
skolan.”

punkt 33
Första delen ”Europaparlamentet erkänner att humanitära kriser ökar de 

utmaningar som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
och här drabbas framför allt de mest utsatta människorna på södra 
halvklotet.”

Andra delen ”Parlamentet påminner om att kvinnor och flickor i krisområden är 
särskilt utsatta för sexuellt våld, våldtäkt, sexuellt överförbara 
sjukdomar, sexuellt utnyttjande och oönskade graviditeter. 
Parlamentet betonar att det i sådana situationer är viktigt med 
tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, och att det humanitära biståndet behöver anpassas 
därefter. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att stärka jämställdhetsperspektivet samt sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter i sitt humanitära bistånd, 
även när det gäller utbildning för aktörer på det humanitära 
området liksom finansiering, eftersom tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälso- och sjukvård är ett grundläggande behov för 
människor i områden som behöver humanitärt stöd.” utom orden 
”Parlamentet betonar att det i sådana situationer är viktigt med 
tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, och att det humanitära biståndet behöver anpassas 
därefter.” och ”och rättigheter”

Tredje delen ”Parlamentet betonar att det i sådana situationer är viktigt med 
tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, och att det humanitära biståndet behöver anpassas 
därefter.”

Fjärde delen ”och rättigheter.”
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punkt 36
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att visa ett starkt ledarskap när 

det gäller att förverkliga flickors och kvinnors rättigheter och 
jämställdhet, också i unionens yttre åtgärder, genom att 
genomföra den ambitiösa tredje handlingsplanen för jämställdhet 
efter 2020.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar vidare EU att säkerställa tillräcklig 
finansiering för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och 
familjeplanering i sin politik för utvecklingssamarbete, särskilt i det 
nya instrumentet för grannskap, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete (NDICI), samt att utarbeta strategier för 
att säkerställa att alla nödvändiga tjänster tillhandahålls på ett 
stabilt och kontinuerligt sätt.”

punkt 37
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”erbjuda omfattande 

sexualundervisning”
Andra delen dessa ord

punkt 40
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter”
Andra delen dessa ord;

punkt 44
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” och ”även med 

avseende på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”
Andra delen ”och rättigheter”
Tredje delen ”även med avseende på sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter”

punkt 45
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”bindande” och ”och rättigheter”
Andra delen ”bindande”
Tredje delen ”och rättigheter”

skäl A
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter”
Andra delen dessa ord

skäl D
Första delen ”I målen för hållbar utveckling krävs också att man får till stånd ett 

allmänt hälso- och sjukvårdssystem, särskilt genom att säkerställa 
tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
och säkra, effektiva läkemedel och vacciner till överkomliga priser 
för alla.”

Andra delen ”Att säkerställa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och 
kvinnors rättigheter samt friheten att bestämma över sin egen 
kropp och sitt liv är en viktig förutsättning för att de övriga målen 
för hållbar utveckling ska kunna uppnås.”
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skäl E
Första delen ”25-årsdagen var ett tillfälle för regeringar och andra aktörer runt 

om i världen att återigen visa sitt engagemang för agendan för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, då dessa fortfarande 
förvägras i många länder.”

Andra delen ”ICPD är ett universellt dokument, som måste genomföras både 
inom och utanför EU.”

skäl G
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter”
Andra delen dessa ord

skäl S
Första delen ”I handlingsprogrammet från 1994 uppmanades länderna att före 

2000 halvera mödradödligheten jämfört med 1990 års nivå, och att 
halvera den ytterligare en gång före 2015, vilket skulle innebära en 
minskning av mödradödligheten med 75 %. Även om 
mödradödligheten globalt sett har minskat med omkring 44 % 
sedan 1995 och framsteg har gjorts i alla delar av världen, är 
tonårsgraviditeter fortfarande en stor bidragande faktor till 
mödradödlighet och sjuklighet, med omkring 70 000 tonårsflickor 
som årligen dör i samband med graviditet eller av 
förlossningsrelaterade skador, och mödradödligheten är 
fortfarande allra störst i områden med knappa resurser eller är en 
följd av intersektionell diskriminering.”

Andra delen ”Mödradödligheten till följd av osäkra aborter, och 
mödradödligheten generellt sett, minskar när rättsliga 
begränsningar av tillgång till lagliga aborter tas bort.”

skäl AC
Första delen ”Sedan 2015 har man inom ramen för den globala 

finansieringsmekanismen försökt få nationella regeringar att öka 
sina utgifter i linje med målen för hållbar utveckling på 
hälsoområdet.”

Andra delen ”Återinrättandet och utvidgningen av den så kallade 
munkavleregeln har haft en mycket negativ inverkan på kvinnors 
och flickors tillgång till omfattande hälso- och sjukvård, inklusive 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.”

Skäl AG
Första delen ”Det europeiska samförståndet om utveckling omfattar 

jämställdhet och mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor samt 
deras egenmakt och skydd som centrala principer och 
prioriteringar inom alla områden för EU:s yttre åtgärder.”

Andra delen ”I samförståndet betonades också att alla människor måste ges 
tillgång till omfattande information och utbildning avseende sexuell 
och reproduktiv hälsa, inbegripet omfattande sexualundervisning 
och hälso- och sjukvårdstjänster, av god kvalitet och till 
överkomliga priser, och man upprepade åtagandet att använda 
minst 20 % av EU:s bistånd till social delaktighet och mänsklig 
utveckling.”
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Skäl AI
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter”
Andra delen dessa ord

19. Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och 
proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 
2017, 2018 och 2019

Betänkande: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 3 1 ID ONU - 148, 542, 5

efter punkt 4 2 ID ONU - 147, 541, 7

punkt 5 originaltext
en

ONU + 513, 136, 47

delad

1/ONU + 662, 15, 20

punkt 9 originaltext
en

2/ONU + 553, 131, 13

punkt 10 3 ID ONU - 124, 555, 16

7 PPE ONU + 551, 115, 31

delad

1/ONU ↓

punkt 13

originaltext
en

2/ONU ↓

punkt 18 4 ID ONU - 83, 541, 71

punkt 19 originaltext
en

ONU + 411, 232, 54

efter punkt 26 6 Renew ONU + 393, 276, 28

punkt 33 5 ID ONU - 161, 529, 5

delad

1/ONU + 632, 49, 16

2/ONU + 608, 54, 35

punkt 34 originaltext
en

3/ONU + 680, 5, 12
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

skäl J originaltext
en

ONU + 447, 219, 31

skäl N originaltext
en

ONU + 403, 283, 10

delad

1/ONU + 614, 75, 6

skäl P originaltext
en

2/ONU - 216, 470, 10

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 620, 20, 51

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 19
S&D: skälen J, N och P
ID: punkt 5
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Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 13
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att undersöka möjligheten att införa ett informellt 
förfarande med ”grönt kort”. Parlamentet betonar kommissionens 
åtagande att i framtiden sammanställa samlade svar när minst fyra 
parlament har avgett motiverade yttranden och att ge möjlighet till 
teknisk flexibilitet från fall till fall när det gäller den tidsfrist på åtta 
veckor som de nationella parlamenten har på sig att avge sina 
motiverade yttranden.”

Andra delen dessa ord

Renew:
skäl P
Första delen ”Parlamentet, kommissionen och rådet måste, i egenskap av 

lagstiftande organ, respektera principerna om tilldelade 
befogenheter, subsidiaritet och proportionalitet.”

Andra delen ”Grunden för efterlevnaden av dessa principer är strikt respekt för 
nationella befogenheter, och EU-lagstiftningen måste anpassas 
efter medborgarnas önskemål genom att införlivas och genomföras 
på ett sätt som alltid är förenligt med nationell lagstiftning. 
Härigenom säkerställs lika villkor för EU-medborgarna.”

ID:
punkt 9
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet välkomnar 

resultaten och rekommendationerna i arbetsgruppens rapport, 
enligt vilka det finns ett europeiskt mervärde inom alla befintliga 
verksamhetsområden, och det faktum att arbetsgruppen därför 
inte identifierade några befogenheter eller politikområden i 
fördraget som slutgiltigt, helt eller delvis, bör delegeras tillbaka till 
medlemsstaterna.” och ”att genomföra dessa slutsatser, och”

Andra delen dessa ord
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punkt 34
Första delen ”Europaparlamentet noterar principen ”en in, en ut”, som bygger 

på medverkan av intressenter och är ett uttryck för kommissionens 
ambition att kompensera för nyinförda bördor, särskilt för 
mikroföretag och små och medelstora företag, genom att lätta på 
likvärdiga bördor på EU-nivå inom samma politikområde för 
allmänheten och företagen. Parlamentet understryker att 
genomförandet av denna strategi inte får strida mot målen om 
bättre lagstiftning, och betonar att det inte bör leda till mekaniska 
beslut om upphävande av lagstiftning eller lägre standarder, och 
att dess syfte bör vara att modernisera och reformera EU-
lagstiftningen för att möta nya samhällsutmaningar.”

Andra delen ”Samtidigt som onödiga ytterligare administrativa bördor bör 
undvikas när EU-rättsakter utformas, införlivas och genomförs bör 
detta inte innebära avreglering eller frånvaro av reglering”

Tredje delen ”och inte heller hindra medlemsstaternas parlament från att 
upprätthålla eller vidta mer ambitiösa åtgärder och införa 
strängare sociala, miljömässiga och konsumentskyddsrelaterade 
normer i fall där bara miniminormer fastställs i unionsrätten.”

20. Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om 
Bosnien och Hercegovina

Betänkande: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 6 20 ECR ONU - 142, 519, 34

efter punkt 6 5 Verts/ALE ONU - 167, 444, 85

punkt 11 21 ECR ONU - 137, 526, 32

12 ECR ONU - 132, 554, 10punkt 18

17 PPE ONU - 220, 405, 71

6 Verts/ALE ONU - 288, 398, 8

13 ECR ONU - 170, 507, 19

18 PPE ONU - 290, 379, 27

delad

1/ONU + 639, 54, 2

punkt 21

originaltext
en

2/ONU + 511, 180, 5



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_SV.docx 33 PE 694.839

Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 37 10 ID ONU - 167, 515, 11

punkt 38 originaltext
en

ONU + 593, 3, 100

delad

1/ONU + 542, 98, 54

punkt 43 originaltext
en

2/ONU + 604, 40, 50

punkt 46 7 Verts/ALE ONU - 233, 404, 58

19 PPE ONU - 281, 360, 54

delad

1/ONU + 638, 52, 5

2/ONU + 543, 80, 72

punkt 47

originaltext
en

3/ONU + 505, 124, 66

8 Verts/ALE ONU - 177, 513, 4punkt 56

14 S&D ONU - 278, 410, 6

9 Verts/ALE ONU - 182, 504, 9

delad

1/ONU + 559, 130, 5

15 S&D

2/ONU - 290, 398, 6

delad

1/ONU ↓

punkt 57

originaltext
en

2/ONU ↓

1S The Left ONU - 111, 574, 10punkt 58

16 S&D ONU - 270, 418, 7

delad

1/ONU + 646, 20, 29

punkt 81 originaltext
en

2/ONU + 548, 49, 98
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Syfte ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 87 2S The Left ONU - 83, 597, 15

punkt 89 3S The Left ONU - 97, 580, 18

punkt 90 11 ID ONU - 108, 520, 64

punkt 91 4S The Left ONU - 81, 597, 17

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 483, 73, 133

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkt 38

Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 43
Första delen ”Europaparlamentet lovordar det första prideevenemanget 

någonsin som hölls i Sarajevo den 9 september 2019, och förväntar 
sig att de senaste pandemirelaterade restriktionerna inte hindrar 
den från att återkomma inom en snar framtid.”

Andra delen ”Parlamentet påminner om behovet att förbättra situationen för 
hbtqi-personer, lagföra våld och hatbrott som riktas mot dessa 
personer samt främja deras sociala delaktighet och anta en 
relevant handlingsplan.”

punkt 57
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”såsom rapporterade avvisningar 

vid Bosnien och Hercegovinas gränser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta en oberoende övervaknings- och 
utredningsmekanism.”

Andra delen dessa ord

punkt 81
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet påminner om att 

det alltför stora kolberoendet leder till en försenad omställning till 
förnybar energi. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna 
att vidta åtgärder för att fasa ut ineffektiva och förorenande 
koleldade kraftverk,”

Andra delen dessa ord

Verts/ALE:
punkt 21
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”helst före 2022 års allmänna 

val”
Andra delen dessa ord
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punkt 47
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet betonar att det var 

möjligt att nå en överenskommelse om valet i Mostar, vilket visade 
politisk vilja att nå en kompromiss, och” och ”helst före 2022 års 
allmänna val,”

Andra delen ”Parlamentet betonar att det var möjligt att nå en 
överenskommelse om valet i Mostar, vilket visade politisk vilja att 
nå en kompromiss, och”

Tredje delen ”helst före 2022 års allmänna val,”

PPE:
äf 15
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”våldsamma”, ”i strid med 

internationella fördrag” och ”när det gäller utredningarna av 
byråns påstådda delaktighet i kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet förväntar sig att gruppens rapport tar 
full hänsyn till rapporter från organisationer i det civila samhället 
och vittnesmål från våldsoffer vid EU:s gräns”

Andra delen dessa ord


