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BILAGA
OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+ antogs
- förkastades
↓ bortföll
T drogs tillbaka
ONU (..., …, ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, 

nedlagda röster)
EO (..., …, ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, 

nedlagda röster)
delad delad omröstning
särsk. särskild omröstning
ÄF ändringsförslag
komp. kompromissändringsförslag
m.d. motsvarande del
S ändringsförslag om strykning
= identiska ändringsförslag
res. resolutionsförslag
gem.res. gemensamt resolutionsförslag
1/20 lågt tröskelvärde (1/20 av ledamöterna)
1/10 medelhögt tröskelvärde (1/10 av ledamöterna)
1/5 högt tröskelvärde (1/5 av ledamöterna)
sluten sluten omröstning
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1. Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande utan omröstning

2. Användning av teknik för behandling av data i syfte att 
bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt 
undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I

Betänkande: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse

Preliminär 
överenskommelse

39 utskottet ONU + 537, 133, 24

3. Erkännande av bevis från tredjeland i inlandssjöfarten ***I

Betänkande: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Endast en 
omröstning

ONU + 646, 24, 25
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4. Förslag till ändringsbudget nr 3/2021: överskott från 
budgetåret 2020

Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Endast en 
omröstning

ONU + 641, 36, 18

5. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ***

Rekommendation: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 546, 69, 79

6. Interbus-överenskommelsen: Protokollet om internationell 
linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med 
buss ***

Rekommendation: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 613, 29, 53

7. Fonden för inre säkerhet ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (En 
majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för att ändra eller avvisa rådets 
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ståndpunkt)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till avvisande av rådets ståndpunkt

Avvisande 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

ONU - 132, 558, 4

8. Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (En majoritet 
av parlamentets ledamöter erfordrades för att ändra eller avvisa rådets 
ståndpunkt)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till avvisande av rådets ståndpunkt

Avvisande 1 Verts/ALE ONU - 143, 516, 35

9. Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande utan omröstning

10. Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av 
hur det går med införandet av ERTMS

Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Endast en 
omröstning

ONU + 667, 11, 14
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11. De handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19

Betänkande: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Endast en 
omröstning

ONU + 509, 63, 120

12. Gemensamt system för mervärdesskatt: tilldela 
kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa 
innebörden av termer som används i vissa bestämmelser *

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Kommissionens förslag ONU + 561, 43, 88

13. Ändringsförslag till arbetsordningen

Betänkande: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (En majoritet av parlamentets 
ledamöter erfordrades för att anta ändringsförslagen)

Avser ÄF 
nr

Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

utskottet ONU + 669, 14, 12

Artikel 197 3 utskottet ONU + 480, 180, 35

delad

1/ONU + 677, 14, 3

2/ONU + 401, 103, 187

Artikel 213, punkt 1 4 utskottet

3/ONU + 360, 129, 202
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Avser ÄF 
nr

Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Artikel 213, efter 
punkt 1

19 ID ONU - 159, 527, 7

Artikel 213, efter 
stycke 3

5 utskottet ONU - 340, 168, 184

Artikel 223, punkt 3 14 utskottet ONU + 538, 142, 15

Förslag till beslut ONU + 353, 125, 211

Begäranden om särskild omröstning
ID: äf 3, 14
PPE: äf 4, 5

Begäranden om delad omröstning
PPE:
Ändringsförslag 4
Första delen ”Ett utskotts ordförande och första vice ordförande får inte vara av 

samma kön.” och ”Kravet på könsbalans ska gälla även för 
presidiets övriga medlemmar.”

Andra delen ”Ett utskotts ordförande och första vice ordförande får inte vara av 
samma kön.”

Tredje delen ”Kravet på könsbalans ska gälla även för presidiets övriga 
medlemmar.”

14. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – 
årsrapport 2020

Betänkande: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 535, 83, 77

2/ONU + 604, 44, 47

3/ONU + 536, 148, 11

Punkt 6 originaltext
en

4/ONU + 681, 4, 10

deladPunkt 8 originaltext
en

1/ONU + 552, 113, 30
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU + 676, 14, 5

3/ONU + 548, 120, 27

Punkt 9 3 ID ONU - 154, 535, 4

delad

1/ONU + 659, 26, 10

2/ONU + 658, 26, 11

Punkt 17 originaltext
en

3/ONU + 561, 118, 16

Punkt 27 4 ID ONU - 163, 516, 14

Punkt 66 originaltext
en

ONU + 593, 59, 43

Punkt 68 originaltext
en

ONU + 582, 60, 53

Efter punkt 76 5 ID ONU - 113, 529, 51

delad

1/ONU + 491, 176, 28

Punkt 85 1 Renew

2/ONU + 387, 179, 129

delad

1/ONU + 545, 53, 97

Punkt 86 originaltext
en

2/ONU + 544, 51, 100

Punkt 96 6 ID ONU - 135, 544, 13

Skäl C 2 ID ONU - 143, 531, 18

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 582, 62, 48

Begäranden om särskild omröstning
ID: punkterna 66, 68

Begäranden om delad omröstning
S&D:
Ändringsförslag 1
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet påminner om att 
Europeiska ombudsmannen fann att Europeiska bankmyndighetens 
beslut att inte förbjuda dess verkställande direktör att bli 
verkställande direktör för en lobbyverksamhet inom finanssektorn 
utgjorde ett administrativt missförhållande och att ett förbud mot 
byte av tjänst skulle ha varit en nödvändig och proportionerlig 
åtgärd.”

Andra delen dessa ord

Punkt 86
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin oro över att EIB:s åtta vice 

ordförande utöver sektorsansvaret övervakar projektförslag från 
sina hemländer, tillsammans med andra länders ansvarsområden.”

Andra delen ”Parlamentet beklagar EIB:s underlåtande att följa parlamentets 
begäran att i direktionens uppförandekod inkludera en 
bestämmelse som utesluter möjligheten för deras medlemmar att 
övervaka utlåningen eller genomförandet av projekt i sina 
hemländer.”

ID:
Punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt kommissionens 

klimatmålsplan för 2030 kommer EU årligen behöva investera 350 
miljarder euro mer under perioden 2021–2030 än under perioden 
2011–2020. Parlamentet betonar att EIB måste spela en ännu 
större roll för att åtgärda detta klimatinvesteringsgap.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar EIB:s råd att ta tillfället i akt och utnyttja 
de gynnsamma lånevillkoren för EIB för att öka emissionen av och 
löptiden för obligationer, samtidigt som man bevarar sin starka 
kapitalposition.” utom orden ”ta tillfället i akt och utnyttja de 
gynnsamma lånevillkoren för EIB för att öka emissionen av och 
löptiden för obligationer, samtidigt som man”

Tredje delen dessa ord
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Punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EIB att bidra till att ta itu med 

systembrister som hindrar vissa regioner eller länder från att dra 
full nytta av EIB:s finansiella möjligheter”

Andra delen ”bland annat genom att öka sina insatser för att utöka sin 
låneverksamhet, tillhandahålla tekniskt bistånd och 
rådgivningsstöd, särskilt i regioner som har svårt att lockar till sig 
investeringar och som inte i någon större utsträckning omfattades 
av undantaget från reglerna om statligt stöd under pandemin på 
grund av det berörda landets bristande finansiella kapacitet eller 
manöverutrymme.” utom orden ”öka sina insatser för att utöka sin 
låneverksamhet”

Tredje delen dessa ord

Verts/ALE, ID:
Punkt 6
Första delen ”Europaparlamentet noterar att EIB är ett högbelånat institut”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar EIB:s andelsägare att reflektera över den 

optimala kapitalstrukturen och att komma överens om en 
kapitalökning, både när det gäller inbetalt och infordringsbart 
kapital. Parlamentet betonar att en kapitalökning bör gå hand i 
hand med ökad transparens, demokratisk ansvarsskyldighet, en 
effektivare förvaltningsstruktur och en mer miljömässig 
hållbarhet.” utom orden ”och att komma överens om en 
kapitalökning, både när det gäller inbetalt och infordringsbart 
kapital. Parlamentet betonar att en kapitalökning bör gå hand i 
hand med” och ”ökad transparens, demokratisk ansvarsskyldighet, 
en effektivare förvaltningsstruktur och en mer miljömässig 
hållbarhet.”

Tredje delen ”och att komma överens om en kapitalökning, både när det gäller 
inbetalt och infordringsbart kapital. Parlamentet betonar att en 
kapitalökning bör gå hand i hand med” 

Fjärde delen ”ökad transparens, demokratisk ansvarsskyldighet, en effektivare 
förvaltningsstruktur och en mer miljömässig hållbarhet.”
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15. Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella 
verksamhet – årsrapport 2019

Betänkande: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 7 1 PPE ONU - 252, 408, 35

Punkt 11 2 PPE ONU - 171, 450, 74

Efter punkt 23 3 PPE ONU - 319, 347, 29

4S PPE ONU - 281, 377, 37Punkt 25

9 ID ONU - 146, 387, 157

Punkt 30 5 PPE ONU - 258, 418, 19

Punkt 36 10 ID ONU - 84, 605, 4

Punkt 38 11 ID ONU - 187, 343, 158

Punkt 41 6 PPE ONU - 197, 493, 4

Punkt 61 7 PPE ONU - 259, 394, 42

Punkt 62 8 PPE ONU - 255, 410, 30

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 542, 82, 68

16. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den 
genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2

Förslag till resolution: B9-0372/2021

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0372/2021 
(ENVI-utskottet)

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 470, 199, 23
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17. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den 
genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 × DAS–44406–6

Förslag till resolution: B9-0373/2021

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0373/2021 
(ENVI-utskottet)

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 470, 199, 23

18. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den 
genetiskt modifierade majsen 1507 × MIR162 × MON810 × 
NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två 
eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 
MIR162, MON810 and NK603

Förslag till resolution: B9-0374/2021

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0374/2021 
(ENVI-utskottet)

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 470, 200, 22

19. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 den 
genetiskt modifierade majsen Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Förslag till resolution: B9-0375/2021

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0375/2021 
(ENVI-utskottet)

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 470, 200, 22
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20. Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – 
bedrägeribekämpning – årsrapport 2019

Betänkande: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 2 3 S&D ONU + 653, 4, 38

delad

1/ONU + 659, 23, 13

Punkt 39 originaltext
en

2/ONU + 463, 171, 61

delad

1/ONU + 664, 23, 8

Punkt 40 originaltext
en

2/ONU + 464, 170, 61

delad

1/ONU + 648, 26, 21

Punkt 51 originaltext
en

2/ONU + 391, 192, 112

4 S&D ONU + 327, 312, 56

delad

1/ONU ↓

Punkt 64

originaltext
en

2/ONU ↓

Punkt 65 originaltext
en

ONU + 427, 146, 120

delad

1/ONU + 576, 31, 88

Punkt 70 originaltext
en

2/ONU + 401, 201, 93
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 81 2 PPE ONU + 646, 29, 20

skäl I 1 PPE ONU + 564, 17, 114

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 534, 34, 124

Begäranden om särskild omröstning
S&D: punkt 65

Begäranden om delad omröstning
S&D:
Punkt 64
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet påminner om att rådet 

när det gällde de kandidater som nominerats av Belgien, Bulgarien 
och Portugal inte följde urvalskommitténs rangordning.”

Andra delen dessa ord

Punkt 70
Första delen texten i sin helhet utom orden ”såsom Bulgarien, Kroatien, 

Tjeckien, Ungern, Malta och Slovakien”
Andra delen dessa ord

PPE:
Punkt 39
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”fullständig”
Andra delen detta ord

Punkt 40
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”full”
Andra delen detta ord

Punkt 51
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar antagandet den 29 april 2019 av 

kommissionens nya strategi mot bedrägerier. Parlamentet 
välkomnar nolltoleranspolitiken mot bedrägerier. Parlamentet 
gläder sig över återinförandet av kommissionens övergripande 
tillsyn över bedrägerifrågor genom att Olaf ges en starkare 
rådgivande och övervakande roll.”

Andra delen ”Parlamentet påminner om att strategin omfattar en bindande 
handlingsplan endast för kommissionens avdelningar och 
verkställande organ, trots att det största ansvaret ligger hos 
medlemsstaterna. Parlamentet kräver en enhetlig strategi som 
också bör inkludera medlemsstaterna.”
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21. Inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker 
och andra system för förnybar energi

Betänkande: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 512, 21, 159

22. Fonden för ett sammanlänkat Europa ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (En majoritet av parlamentets ledamöter 
erfordrades för att ändra eller avvisa rådets ståndpunkt)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till avvisande av rådets ståndpunkt

Avvisande 1 Verts/ALE ONU - 114, 518, 58

23. Nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet 
om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att 
gälla och om Kol- och stålforskningsfonden ***

Rekommendation: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfara
nde

ONU + 627, 40, 29
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24. Förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och i 
Kol- och stålforskningsfonden *

Betänkande: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Endast en 
omröstning

ONU + 600, 42, 54

25. Informationssystemet för viseringar (VIS): handläggning av 
viseringsansökningar ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (En majoritet 
av parlamentets ledamöter erfordrades för att ändra eller avvisa rådets 
ståndpunkt)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till avvisande av rådets ståndpunkt

Avvisande 1 The Left ONU - 114, 578, 4

26. Informationssystemet för viseringar (VIS): villkor för åtkomst 
till andra EU-informationssystem för VIS ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (En majoritet 
av parlamentets ledamöter erfordrades för att ändra eller avvisa rådets 
ståndpunkt)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till avvisande av rådets ståndpunkt

Avvisande 1 The Left ONU - 113, 577, 6
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27. Fonden för integrerad gränsförvaltning: instrumentet för 
ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 
2021–2027 ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (En majoritet av 
parlamentets ledamöter erfordrades för att ändra eller avvisa rådets ståndpunkt)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till avvisande av rådets ståndpunkt

Avvisande 1 The Left ONU - 84, 496, 111

28. Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s 
beslutsfattande

Betänkande: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 3 originaltext
en

ONU + 366, 317, 9

delad

1/ONU + 661, 6, 25

Punkt 4 originaltext
en

2/ONU + 394, 277, 21

1 ledamöter ONU - 297, 376, 17

delad

1/ONU + 574, 78, 38

Punkt 5

originaltext
en

2/ONU + 357, 321, 14

2 ledamöter ONU + 453, 214, 25Punkt 13

originaltext
en

ONU ↓

Punkt 19 3 ledamöter ONU - 318, 357, 17

deladPunkt 26 originaltext
en

1/ONU + 536, 144, 12
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU - 336, 339, 17

delad

1/ONU + 667, 19, 6

Punkt 33 originaltext
en

2/ONU + 370, 288, 34

delad

1/ONU + 602, 80, 10

Punkt 34 originaltext
en

2/ONU + 368, 291, 33

delad

1/ONU + 577, 103, 12

Punkt 35 originaltext
en

2/ONU + 368, 310, 14

Punkt 38 4 ledamöter ONU + 471, 208, 12

delad

1/ONU + 666, 7, 18

Punkt 49 originaltext
en

2/ONU + 374, 294, 23

Punkt 51 originaltext
en

ONU + 362, 312, 17

delad

1/ONU + 593, 32, 66

Punkt 54 originaltext
en

2/ONU + 357, 321, 13
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 55 originaltext
en

ONU + 368, 285, 38

Punkt 58 originaltext
en

ONU + 357, 314, 20

Punkt 59 originaltext
en

ONU + 357, 310, 24

Punkt 62 originaltext
en

ONU + 364, 290, 37

Punkt 63 5 ledamöter ONU - 192, 423, 76

delad

1/ONU + 665, 18, 8

skäl B originaltext
en

2/ONU + 459, 177, 55

skäl J originaltext
en

ONU + 448, 186, 57

delad

1/ONU + 571, 107, 13

skäl R originaltext
en

2/ONU + 427, 244, 20

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 537, 125, 33

Begäranden om särskild omröstning
ledamöter: punkterna 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; skäl J

Begäranden om delad omröstning
ledamöter: 
skäl B
Första delen ”Enligt Eurobarometern om medborgarengagemang från juni 2020 

betraktades röstande i valet till Europaparlamentet av 55 procent 
av de svarande som det effektivaste sättet att se till att ens röst 
hörs av beslutsfattare på EU-nivå. Även om avsikten är att 
kontinuerligt förbättra det sätt på vilket demokratin fungerar i EU 
visar flera Eurobarometerundersökningar att medborgarna inte är 
nöjda med hur demokratin fungerar. Denna uppfattning syns i 
mätningar inte bara på EU-nivå utan även på nationell nivå.”

Andra delen ”En betydande andel av EU-medborgarna känner sig inte hörda och 
anser att EU är en avlägsen entitet.”
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skäl R
Första delen texten i sin helhet utom orden ”En brist på öppenhet hindrar den 

offentliga debatten om varje form av rättsakt.”
Andra delen dessa ord

Punkt 4
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och nya utvecklas”
Andra delen dessa ord

Punkt 5
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att åta sig att lägga fram ett lagstiftningsförslag 
efter det att parlamentet antagit ett sådant INL-betänkande. 
Parlamentet föreslår i detta avseende att det nuvarande 
ramavtalet mellan parlamentet och kommissionen ändras.”

Andra delen dessa ord

Punkt 26
Första delen ”Europaparlamentet föreslår att ett europeiskt nätverk för 

medborgarutbildning inrättas för att tillhandahålla en plattform för 
utbyte av bästa praxis och kunskap om metoder för att stärka 
medborgarutbildningens europeiska dimension. Parlamentet 
betonar behovet av nya modeller och instrument för 
medborgarutbildning,”

Andra delen ”såsom inrättandet av en europeisk byrå för medborgarutbildning.”

Punkt 33
Första delen texten i sin helhet utom orden ”fullt ut” och ”Parlamentet betonar 

därför vikten av permanenta mekanismer för deltagande för att 
ytterligare underlätta och uppmuntra medborgarnas deltagande i 
EU:s beslutsfattande utöver röstande och andra befintliga kanaler 
och instrument. Parlamentet stöder medvetandehöjande 
verksamhet angående dessa mekanismer för att maximera deras 
genomslagskraft och verkan. Parlamentet understryker behovet av 
sådana mekanismer på europeisk, nationell, regional och lokal nivå 
och av lämplig horisontell och vertikal samordning mellan 
institutioner på olika nivåer.”

Andra delen dessa ord

Punkt 34
Första delen texten i sin helhet utom orden ”såsom att fastställa årliga politiska 

eller lagstiftningsmässiga prioriteringar,”
Andra delen dessa ord

Punkt 35
Första delen texten i sin helhet utom orden ”medverkan i budgetplaneringen,”
Andra delen dessa ord
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Punkt 49
Första delen ”Europaparlamentet anser att deltagandeprocesser för 

medborgare måste ske med högsta möjliga grad av öppenhet. 
Parlamentet konstaterar att transparens och öppna data stärker 
förtroendet för offentliga institutioner och därmed deras legitimitet. 
Parlamentet betonar att främjandet av EU-institutionernas 
demokratiska legitimitet genom allmänhetens deltagande kräver 
en större förståelse av EU:s beslutsfattande.”

Andra delen ”Parlamentet efterlyser en standard för öppen förvaltning på EU-
nivå som skulle kunna ligga till grund för andra myndighetsnivåer”

Punkt 54
Första delen ”Europaparlamentet åtar sig att samarbeta med övriga EU-

institutioner och berörda parter för att stärka ytterligare kanaler för 
medborgarinflytande,”

Andra delen ”bland annat genom att utöka medborgardialogerna och inrätta en 
permanent mekanism för medborgarnas deltagande med en 
formellt bindande uppföljningsprocess.”

Övrigt
Loránt Vincze (PPE-gruppen) stöder också ändringsförslag 5 men inte 
ändringsförslag 4.
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29. Samarbetet mellan EU och Nato mot bakgrund av de 
transatlantiska förbindelserna

Betänkande: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 9 7 föredragan
den

ONU + 576, 73, 35

Efter punkt 9 8 föredragan
den

ONU + 568, 93, 23

Punkt 10 9 föredragan
den

ONU + 565, 79, 40

Punkt 13 10 föredragan
den

ONU + 568, 77, 39

Punkt 15 11 föredragan
den

ONU + 568, 48, 68

Punkt 16 12 föredragan
den

ONU + 584, 83, 17

Punkt 20 13 föredragan
den

ONU + 578, 77, 27

Punkt 22 14 föredragan
den

ONU + 584, 77, 22

Punkt 33 15 föredragan
den

ONU + 567, 80, 36

Punkt 48 16 föredragan
den

ONU + 564, 94, 26

Punkt 53 17 föredragan
den

ONU + 568, 80, 33

1 föredragan
den

ONU + 591, 42, 51Efter 
beaktandeled 22

2 föredragan
den

ONU + 591, 42, 51

3 föredragan
den

ONU + 591, 42, 51Efter 
beaktandeled 39

4 föredragan
den

ONU + 588, 61, 35



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SV.docx 24 PE 695.753

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

5 föredragan
den

ONU + 600, 7, 76

Skäl B 6 föredragan
den

ONU + 592, 46, 46

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 493, 90, 103

30. Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och 
utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020

Betänkande: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Alternativt 
resolutionsförslag

1 ECR ONU - 137, 539, 15

Punkt 2 5 ledamöter ONU - 315, 337, 39

Efter punkt 2 6 ledamöter ONU + 389, 287, 15

Efter punkt 8 7 ledamöter ONU + 428, 176, 87

8 ledamöter ONU + 369, 298, 23

delad

1/ONU ↓

Punkt 13

originaltext
en

2/ONU ↓

Efter punkt 13 9 ledamöter ONU - 315, 330, 46

Punkt 17 originaltext
en

ONU + 482, 143, 64

Efter punkt 17 10 ledamöter ONU + 399, 267, 24

delad

1/ONU + 656, 14, 21

Punkt 22 originaltext
en

2/ONU + 510, 93, 88



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SV.docx 25 PE 695.753

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

3/ONU + 431, 150, 109

Punkt 42 11 ledamöter ONU - 311, 351, 29

delad

1/ONU + 501, 86, 104

Punkt 56 originaltext
en

2/ONU + 341, 328, 22

Punkt 58 12 ledamöter ONU + 362, 232, 97

Skäl S 2 ledamöter ONU + 308, 269, 113

delad

1/ONU + 597, 17, 77

2/ONU + 490, 116, 83

Skäl AA originaltext
en

3/ONU + 505, 127, 58

Efter skäl AA 3 ledamöter ONU + 381, 289, 20

delad

1/ONU + 568, 93, 29

Skäl AB originaltext
en

2/ONU + 496, 120, 74

Skäl BA 4 ledamöter ONU - 304, 311, 76

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

ONU + 479, 103, 113

Begäranden om särskild omröstning
ledamöter: punkt 17

Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
Punkt 13
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att utarbeta och anta en enhetlig definition av 
beroende av andra personers omsorg, med beaktande av även de 
informella omsorgsgivarnas behov. Parlamentet betonar att det för 
att skapa effektiva omsorgssystem för omsorgsberoende personer, 
särskilt äldre, är nödvändigt att anta en enhetlig definition och ett 
system för att bedöma graden av beroende.”
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Andra delen ”och framhåller behovet av att främja strategier för personligt stöd 
av hög kvalitet för vårdbehövande personer. Parlamentet betonar 
de specifika behoven hos personer med olika sjukdomar, bland 
annat neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom 
och demens, från diagnos till behandling och långtidsvård, bör 
beaktas.”

Skäl AA
Första delen ”I all politik som behandlar demografiska möjligheter och 

utmaningar måste det antas ett inkluderande, rättighets- och 
evidensbaserat och människocentrerat arbetssätt, och man måste 
upprätthålla principerna om jämlikhet – särskilt jämställdhet – och 
icke-diskriminering, och slå vakt om kvinnors rättigheter,”

Andra delen ”däribland deras sexuella och reproduktiva samt ekonomiska 
rättigheter. Kampen mot demografiska utmaningar får inte på 
något sätt undergräva individens reproduktiva oberoende.”

Tredje delen ”Tillgång till tjänster och artiklar för sexuell och reproduktiv hälsa 
är väsentligt för det fysiska, psykiska och sociala välmåendet.”

Skäl AB
Första delen ”EU:s politiska strategier och åtgärder vad gäller åldrande och 

demografiska förändringar måste vara helt i linje med EU-strategin 
för jämställdhet 2020–2025.”

Andra delen ”Det finns ett nära samband mellan demografiska utmaningar och 
jämställdhetsintegrering, vilket bör avspegla sig i de relevanta 
politiska åtgärderna.”

Punkt 22
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att högre födelsetal kräver fler 

arbetstillfällen, stabila anställningar och bostäder, anständiga 
arbets- och levnadsvillkor, flexibla arbetsarrangemang, generöst 
familjestöd och betald föräldraledighet för båda föräldrarna, 
barnomsorg av hög kvalitet från och med de tidiga barndomsåren 
och en jämn fördelning av obetald omsorg och hushållsansvar 
mellan män och kvinnor. Parlamentet betonar att i ljuset av 
demografiska förändringar och ökningen av den förväntade 
livslängden, är det avgörande att säkerställa kvinnors fullständiga 
deltagande på arbetsmarknaden utan karriäravbrott, störningar 
eller övergångar till deltidsarbete och visstidsarbete, eftersom det 
kommer att minska kvinnors risk för fattigdom när de blir äldre.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar därför med kraft medlemsstaterna att 
snabbt och fullständigt införliva direktivet om balans mellan arbete 
och privatliv”

Tredje delen ”och anmodar dem att gå längre än till de miniminormer som 
fastställts i direktivet.”

Punkt 56
Första delen texten i sin helhet utom ledet ”lagstiftnings” i ordet 

lagstiftningsram
Andra delen detta led

Övriga frågor
Eider Gardiazabal Rubial (S&D-gruppen) stöder också ändringsförslag 2–12.
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31. Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella 
villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 548, 111, 36

Punkt 7 originaltext
en

2/ONU - 198, 482, 15

Efter punkt 27 1 ledamöter ONU - 308, 349, 37

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 529, 150, 14

Begäranden om delad omröstning
ledamöter: 
punkt 7
Första delen ”Europaparlamentet begär att kommissionen regelbundet och 

proaktivt ska rapportera till parlamentet minst två gånger per år 
om nya och pågående fall som utreds, och börja med de första 
fallen så snart som möjligt.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att senast i oktober 2021 
inleda sin rapportering till parlamentet om de första fall som 
utreds.”

32. EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s 
Magnitskijlag)

Förslag till resolution: B9-0371/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0371/2021
(AFET-utskottet)

delad

1/ONU + 608, 56, 29

Punkt 1 originaltext
en

2/ONU + 470, 193, 27
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 632, 27, 34

Punkt 7 originaltext
en

2/ONU + 588, 79, 26

delad

1/ONU + 607, 54, 31

Punkt 15 originaltext
en

2/ONU + 595, 86, 11

delad

1/ONU + 601, 54, 37

Punkt 18 originaltext
en

2/ONU + 597, 68, 27

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 584, 73, 33

Begäranden om delad omröstning
The Left:
punkt 7
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet är övertygat 

om det nya systemets effektivitet, inklusive dess avskräckande 
effekt.”

Andra delen dessa ord

Punkt 15
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt den gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken (GSFP).”

Andra delen dessa ord
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Punkt 18
Första delen texten i sin helhet utom orden ”organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa, Nato”
Andra delen dessa ord

ECR, ID:
Punkt 1
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s globala system 

för människorättsliga sanktioner som ett viktigt komplement till 
EU:s verktyg för mänskliga rättigheter och utrikespolitik, vilket 
stärker EU:s roll som global aktör på människorättsområdet genom 
att göra det möjligt för EU att vidta restriktiva åtgärder mot 
juridiska och fysiska personer som är inblandade i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna överallt i världen. 
Parlamentet betonar att det nya systemet måste ingå i en bredare, 
sammanhängande och tydligt definierad strategi där man tar 
hänsyn till EU:s utrikespolitiska mål. I denna strategi ska man 
också verka för att identifiera specifika riktmärken som är kopplade 
till målen och ange hur sanktionerna kan hjälpa till att nå dessa 
riktmärken.”

Andra delen ”Parlamentet beklagar dock att rådet har beslutat att tillämpa 
enhällighet i stället för kvalificerad majoritet vid omröstning om 
antagandet av det nya systemet, och upprepar sitt krav på att 
införa kvalificerad majoritet för antagande av sanktioner inom 
ramen för EU:s globala system för människorättsliga sanktioner.”

33. Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt

Betänkande: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 668, 4, 23

Punkt 8 originaltext
en

2/ONU + 483, 196, 16

Punkt 14 originaltext
en

ONU + 525, 148, 22

delad

1/ONU + 494, 140, 60

2/ONU + 676, 10, 9

Punkt 17 originaltext
en

3/ONU + 527, 149, 19
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 368, 312, 15

Punkt 18 originaltext
en

2/ONU + 553, 130, 12

1 ledamöter ONU + 279, 252, 164

delad

1/ONU ↓

Punkt 30

originaltext
en

2/ONU ↓

Skäl I originaltext
en

ONU + 526, 148, 21

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 505, 134, 54

Begäranden om särskild omröstning
ledamöter: punkt 14; skäl I

Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
Punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU:s 

viseringspolitik är effektiv, användarvänlig och säker, och 
välkomnar i detta avseende kommissionens avsikt att digitalisera 
viseringsförfarandet senast 2025.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att integrationen av varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna är en nyckelfaktor för 
att främja ekonomisk och social sammanhållning, och anser därför 
att man bör överväga en harmonisering av minimireglerna för 
utfärdande av viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd.”
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Punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet är djupt oroat över de ihållande och allvarliga 

rapporterna om våld och handgripliga avvisningar vid de yttre 
gränserna, även från en medlemsstat till en annan och därefter till 
ett tredjeland.”

Andra delen ”Parlamentet upprepar att medlemsstaterna är skyldiga att 
förhindra obehörig gränspassage och påminner om att denna 
skyldighet inte påverkar rättigheterna för personer som söker 
internationellt skydd.”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
främja och genomföra effektiva, oberoende och snabba 
utredningar av beskyllningar om handgripliga avvisningar och 
misshandel vid gränserna och att säkerställa att brister omedelbart 
åtgärdas.”

Punkt 18
Första delen ”Europaparlamentet noterar bristen på adekvata 

övervakningsmekanismer för att säkerställa respekten för de 
grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen i förvaltningen 
av de yttre gränserna, och anser att Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter måste ges en förstärkt operativ roll i 
detta avseende, bland annat genom utvärderings- och 
övervakningsmekanismen för Schengenregelverket”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras 
nationella övervakningsorgan verkligen finns inrättade och kan 
fullgöra sin roll, med tillräckliga resurser, ett adekvat mandat och 
ett stort mått av oberoende. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att i samordning med Frontex, Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter, UNHCR och relevanta 
icke-statliga organisationer kontinuerligt investera i 
gränsmyndigheternas yrkesutövning, inbegripet utbildning på 
området för asyl- och flyktinglagstiftning.

Punkt 30
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och åtgärda alla brister som 

konstateras, särskilt när det gäller utbildning av personalen, 
antalet anställda och kapaciteten för övervakning av 
landgränserna.”

Andra delen dessa ord
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34. Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I

Betänkande: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

utskottet ONU + 585, 22, 86

delad

1/ONU + 630, 25, 38

Artikel 9, punkt 1, 
led a

74 utskottet

2/ONU + 425, 260, 8

delad

1/ONU + 631, 25, 37

Artikel 23, punkt 
1, led a

126 utskottet

2/ONU + 424, 262, 7

Efter artikel 29 144 utskottet ONU + 560, 121, 12

97 utskottet ONU + 434, 202, 57Efter artikel 12

154 PPE ONU ↓

Artikel 31, efter 
punkt 2

155 PPE ONU - 274, 411, 8

delad

1/ONU + 655, 17, 21

1 utskottet

2/ONU + 579, 71, 43

delad

1/ONU + 656, 7, 30

Efter skäl 1

2 utskottet

2/ONU + 548, 85, 60

deladSkäl 2 3 utskottet

1/ONU + 668, 20, 5
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU + 538, 94, 61

Efter skäl 24 153 PPE ONU - 302, 371, 20

Kommissionens förslag ONU + 587, 28, 81

Begäranden om särskild omröstning
ECR: äf 144

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
Ändringsförslag 74
Första delen texten i sin helhet utom orden ”innehavarna av godkännande för 

försäljning och andra relevanta aktörer i försörjningskedjan för 
läkemedel samt med”

Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 126
Första delen texten i sin helhet utom orden ”tillverkare och andra relevanta 

aktörer i leveranskedjan för medicintekniska produkter samt med”
Andra delen dessa ord

ID:
Ändringsförslag 1
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Covid-19-pandemin har visat vilka 

risker som överexploatering av vilda djur och växter och andra 
naturtillgångar och den allt snabbare förlusten av biologisk 
mångfald medför för människors hälsa.”, ”och covid-19”, ”såsom 
det coronavirus som förorsakar covid-19” och ”Enligt den 
mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster finns det uppskattningsvis 1,7 miljoner virus 
som ännu inte upptäckts och som antas ha antingen däggdjur eller 
fåglar som värdar. Bland dessa virus skulle mellan 631 000 och 
827 000 kunna infektera människor”

Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 2
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Covid-19-pandemin är ett tydligt 

exempel på att” och ”med större kraft” 
Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 3
Första delen texten i sin helhet utom orden ”unionen måste få en starkare roll 

för att” och ”på ett harmoniserat sätt” och ”på grund av att dess 
hälsomyndigheter har inadekvata mandat och resurser”, 

Andra delen dessa ord
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35. Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 ***I

Betänkande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröst
ning

ONU/EO – 
anmärkningar

Ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 
100-
107, 

109-120

utskottet ONU + 551, 94, 48

delad

1/ONU + 565, 46, 81

2 utskottet

2/ONU + 546, 134, 12

4 utskottet ONU + 548, 139, 5

delad

1/ONU + 612, 22, 59

2/ONU + 551, 129, 13

3/ONU + 541, 68, 83

4/ONU + 593, 51, 49

5 utskottet

5/AN + 373, 306, 14

7 utskottet ONU + 546, 111, 36

9 utskottet ONU + 536, 138, 19

delad

1/ONU + 556, 87, 50

Ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – särskild 
omröstning

11 utskottet

2/ONU + 577, 56, 60
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröst
ning

ONU/EO – 
anmärkningar

16 utskottet ONU + 515, 162, 15

25 utskottet ONU + 540, 101, 51

delad

1/ONU + 608, 49, 36

35 utskottet

2/ONU + 548, 140, 5

delad

1/ONU + 614, 72, 7

51 utskottet

2/ONU + 525, 140, 28

delad

1/ONU + 555, 56, 82

53 utskottet

2/ONU + 378, 287, 28

delad

1/ONU + 551, 87, 55

57 utskottet

2/ONU + 602, 79, 12

delad

1/ONU + 663, 26, 4

58 utskottet

2/ONU + 533, 127, 32

delad

1/ONU + 500, 139, 53

60 utskottet

2/ONU + 345, 327, 20

delad

1/ONU + 610, 30, 53

2/ONU + 515, 161, 16

61 utskottet

3/ONU + 523, 133, 36

delad62 utskottet

1/ONU + 554, 127, 11
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröst
ning

ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU + 359, 311, 22

63 utskottet ONU + 549, 132, 12

64 utskottet ONU + 579, 94, 20

65 utskottet ONU + 539, 99, 54

69 utskottet ONU + 547, 109, 37

delad

1/ONU + 643, 36, 14

73 utskottet

2/ONU + 361, 315, 16

delad

1/ONU + 538, 149, 6

91 utskottet

2/ONU + 417, 246, 30

delad

1/ONU + 606, 58, 29

2/ONU + 560, 105, 28

3/ONU + 547, 138, 7

4/ONU + 532, 141, 20

95 utskottet

5/AN + 594, 87, 12

delad

1/ONU + 562, 18, 113

99 utskottet

2/ONU + 550, 137, 6

delad

1/ONU + 619, 20, 54

108 utskottet

2/ONU + 547, 137, 8
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröst
ning

ONU/EO – 
anmärkningar

Ändringsförslag till artikel 3

Punkt 1, efter led 
a

121 ECR ONU - 334, 349, 9

Punkt 1, efter 
strecksats 4

122 ECR ONU - 174, 511, 8

Punkt 1, efter led 
d

123 ECR ONU - 169, 504, 20

delad

1/ONU + 506, 167, 19

59 utskottet

2/ONU + 342, 322, 27

Punkt 1, led e

originaltext
en

ONU ↓

Punkt 1, efter led 
h

124 ECR ONU - 316, 362, 15

Punkt 1, led i 125 ECR ONU - 129, 549, 15

Ändringsförslag till artikel 4

Efter punkt 2 126 ECR ONU - 111, 553, 29

skäl

3 utskottet ONU + 550, 68, 75

delad

1/ONU ↓

Skäl 5

originaltext
en

2/ONU ↓

Kommissionens förslag ONU + 518, 130, 47

Begäranden om särskild omröstning
ID: äf 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; artikel 3, punkt 1, led e
ECR: äf 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69
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Begäranden om delad omröstning
PPE:
Ändringsförslag 53
Första delen ”anta en strategi för att ”tänka hållbarhet först” i riktlinjerna och 

verktygslådan för bättre lagstiftning,”
Andra delen ”bland annat genom att integrera och tillämpa principen om att 

”inte orsaka betydande skada” i enlighet med artikel 17 i 
taxonomiförordningen”

Ändringsförslag 59
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och senast 2025.”
Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 60
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och senast 2027.”
Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 62
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med avsikten att gradvis öka dessa 

mål inom ramen för den kommande fleråriga budgetramen,”
Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 73
Första delen texten i sin helhet utom orden ”unionsomfattande rättslig”
Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 91
Första delen ”främja hållbar företagsstyrning och fastställa obligatoriska krav på 

tillbörlig aktsamhet på unionsnivå,”
Andra delen ”och beakta dessa krav i unionens handelspolitik, även i samband 

med ratificeringen av handels- och investeringsavtal,”

The Left:
Ändringsförslag 57
Första delen texten i sin helhet utom orden ”utan att det påverkar den 

europeiska planeringsterminen,”
Andra delen dessa ord

ID:
Ändringsförslag 2
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Det behövs emellertid också 

systemiska, långsiktiga ramar med bindande mål i förhållande till 
klimat- och miljömålen.”

Andra delen dessa ord
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Skäl 5
Första delen ”Europeiska kommissionen reagerade på de utmaningar som 

identifierades i SOER 2020 genom att anta den europeiska gröna 
given: en ny tillväxtstrategi för den gröna och digitala 
omställningen vars mål är att omvandla unionen till ett rättvist och 
välmående samhälle med en konkurrenskraftig, klimatneutral och 
resurseffektiv ekonomi.”

Andra delen ”Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) sker en 
rättslig förankring av unionens mål att uppnå klimatneutralitet 
senast 2050 i lagstiftningen.”

Ändringsförslag 11
Första delen ”Det åttonde miljöhandlingsprogrammet bör – som unionens 

övergripande miljöhandlingsprogram – bygga vidare på och främja 
uppnåendet av målen i den europeiska gröna given i linje med det 
långsiktiga målet att ”leva gott inom planetens gränser” som ska 
ha uppnåtts allra senast 2050, i linje med vad som redan fastställts 
i det sjunde miljöhandlingsprogrammet. Det bör även vara helt i 
linje med FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling, 
vilka bildar en odelbar helhet, och driva på deras genomförande 
och uppnående, samt vara i linje med målen i Parisavtalet, FN:s 
konvention om biologisk mångfald och andra relevanta 
internationella avtal.”

Andra delen ”Det åttonde miljöhandlingsprogrammet bör möjliggöra en 
systemförändring av unionens ekonomi som garanterar 
välbefinnande inom planetens gränser där tillväxten är 
regenerativ, och bör också säkerställa att miljö- och 
klimatomställningen förverkligas på ett rättvist och inkluderande 
sätt och samtidigt bidra till minskad ojämlikhet”

Ändringsförslag 35
Första delen ”Genom detta beslut fastställs ett allmänt handlingsprogram på 

miljöområdet för perioden fram till och med den 31 december 2030 
(det åttonde miljöhandlingsprogrammet). Beslutet anger de 
prioriterade målen och de nödvändiga villkoren samt de åtgärder 
som krävs för att uppnå de nödvändiga villkoren. Det anger en 
övervakningsram för att mäta och utvärdera unionens och dess 
medlemsstaters framsteg med att uppnå de prioriterade målen.”

Andra delen ”Det fastställer också en styrningsmekanism för att säkerställa att 
de prioriterade målen uppnås helt och hållet.”

Ändringsförslag 99
Första delen ”Indikatorer, övervakningsram”
Andra delen ”och styrning”

ECR:
Ändringsförslag 51
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inklusive i linje med artikel 17 i 

taxonomiförordningen”
Andra delen dessa ord
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Ändringsförslag 58
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i överensstämmelse med unionens 

strategi för hållbar finansiering, inklusive åtgärderna i 
taxonomiförordningen och dess princip om att ”inte orsaka 
betydande skada”,”

Andra delen dessa ord

Ändringsförslag 108
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inbegripet i fråga om att mäta 

systemförändring”
Andra delen dessa ord

PPE, ID:
Ändringsförslag 5
Första delen “Både inom unionen och globalt fortsätter mark och jord att 

förstöras som en följd av olika slag av mänsklig verksamhet, såsom 
dålig markförvaltning, förändrad markanvändning, ohållbara 
jordbruksmetoder, nedläggning av mark, föroreningar, ohållbara 
skogsbruksmetoder, hårdgörning av marken, förlust av biologisk 
mångfald och klimatförändringar, ofta i kombination med andra 
faktorer, vilket minskar deras förmåga att tillhandahålla 
ekosystemtjänster och ekosystemfunktioner. Trots detta är 
unionen och medlemsstaterna för närvarande inte på god väg att 
uppfylla sina internationella och europeiska åtaganden i fråga om 
jord och mark, inbegripet skyldigheterna – enligt Förenta 
nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning – att 
bekämpa ökenspridning, återställa skadad mark och jord” utom 
orden ”ohållbara jordbruksmetoder”

Andra delen dessa ord
Tredje delen ”och uppnå en värld utan markförstöring senast 2030.”
Fjärde delen ”I linje med Europaparlamentets resolution av den 28 april 2021 

om markskydd behövs det en unionsomfattande gemensam 
rättslig ram för markskydd och hållbar markanvändning, som till 
fullo respekterar subsidiaritetsprincipen och behandlar alla större 
hot mot marken. Denna ram bör bland annat omfatta en 
gemensam definition av mark och dess funktioner och kriterier för 
att uppnå god status och hållbar användning samt del- och slutmål 
som åtföljs av harmoniserade indikatorer och en övervaknings- och 
rapporteringsmetod” utom orden ”unionsomfattande gemensam 
rättslig”

Femte delen dessa ord

The Left, ECR:
Ändringsförslag 61
Första delen texten i sin helhet utom orden ”miljöskatter och 

marknadsbaserade instrument samt gröna budgetverktyg och” 
Andra delen ”miljöskatter och marknadsbaserade instrument samt” 
Tredje delen ”gröna budgetverktyg och”

Ändringsförslag 95
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”(a) Förbättra och utvidga, senast 
den 30 juni 2022, och därefter uppdatera sin befintliga offentliga 
databas över överträdelsebeslut, så att de åtgärder som 
medlemsstaterna och kommissionen vidtagit i samband med alla 
överträdelseförfaranden på miljö- och klimatområdet kan spåras på 
ett tydligt, begripligt och tillgängligt sätt.”, ”(b) Regelbundet 
bedöma om unionens åtgärder och politik överensstämmer med de 
prioriterade mål som anges i artikel 2.1 och 2.2 och utföra sådana 
bedömningar för föreslagna och befintliga unionsåtgärder och 
unionspolitik; om inkonsekvenser konstateras ska förslaget till 
åtgärd eller politik anpassas till dessa prioriterade mål före 
offentliggörandet eller, när det gäller unions befintliga åtgärder och 
politik, de nödvändiga korrigerande åtgärder som föreslås”, 
”diskrepansen mellan medlemsstaternas budgetstrukturer och ett 
scenario där man har anpassat sig till Parisavtalet för var och en av 
deras nationella budgetar, och därigenom möjliggöra 
rekommendationer till medlemsstaterna” och ”utan att det 
påverkar den europeiska planeringsterminen”

Andra delen ”(a) Förbättra och utvidga, senast den 30 juni 2022, och därefter 
uppdatera sin befintliga offentliga databas över överträdelsebeslut, 
så att de åtgärder som medlemsstaterna och kommissionen 
vidtagit i samband med alla överträdelseförfaranden på miljö- och 
klimatområdet kan spåras på ett tydligt, begripligt och tillgängligt 
sätt.”

Tredje delen ”(b) Regelbundet bedöma om unionens åtgärder och politik 
överensstämmer med de prioriterade mål som anges i artikel 2.1 
och 2.2 och utföra sådana bedömningar för föreslagna och 
befintliga unionsåtgärder och unionspolitik; om inkonsekvenser 
konstateras ska förslaget till åtgärd eller politik anpassas till dessa 
prioriterade mål före offentliggörandet eller, när det gäller unions 
befintliga åtgärder och politik, de nödvändiga korrigerande 
åtgärder som föreslås.”

Fjärde delen ”diskrepansen mellan medlemsstaternas budgetstrukturer och ett 
scenario där man har anpassat sig till Parisavtalet för var och en av 
deras nationella budgetar, och därigenom möjliggöra 
rekommendationer till medlemsstaterna”

Femte delen ”utan att det påverkar den europeiska planeringsterminen”
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36. Ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och 
innovation

Förslag till resolution: B9-0370/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0370/2021
(ITRE-utskottet)

Efter punkt 2 1 The Left ONU - 167, 467, 58

2 The Left ONU - 154, 531, 7Efter punkt 13

3 The Left ONU - 144, 466, 82

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 634, 5, 57

37. Antal ledamöter i de särskilda utskotten och 
undersökningskommittén

Förslag till beslut B9-0414/2021

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut B9-0414/2021
(Talmanskonferensen)

Förslag till beslut
(texten i sin helhet)

ONU + 680, 3, 5
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38. Fallet Ahmadreza Djalali i Iran

Förslag till resolution B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, ledamöter)

Punkt 1 1 The Left ONU - 336, 353, 7

Punkt 5 originaltext
en

ONU + 622, 27, 47

Punkt 8 3 ECR ONU - 305, 345, 46

Punkt 9 2 ID ONU - 176, 496, 21

4 ECR ONU + 336, 271, 89Efter punkt 9

5 ECR ONU - 326, 329, 41

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 666, 5, 16

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0381/2021 ID ONU ↓

B9-0382/2021 The Left ONU ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0386/2021 Renew ONU ↓

B9-0387/2021 S&D ONU ↓

B9-0395/2021 ECR ONU ↓

B9-0399/2021 PPE ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
The Left: Punkt 5
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39. Hongkong, särskilt fallet Apple Daily

Förslag till resolution B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, ledamöter)

1 The Left ONU - 22, 616, 53Efter punkt 1

2 The Left ONU - 27, 616, 47

Punkt 13 3 The Left ONU - 139, 453, 99

Efter punkt 16 4 The Left ONU - 102, 505, 84

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 578, 29, 73

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0384/2021 The Left ONU ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0388/2021 Renew ONU ↓

B9-0389/2021 S&D ONU ↓

B9-0390/2021 ECR ONU ↓

B9-0391/2021 PPE ONU ↓

Övrigt
Yannick Jadot (Verts/ALE-gruppen) och Moritz Körner (Renew-gruppen) stöder 
också det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0385/2021.
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40. Dödsstraffet i Saudiarabien, särskilt fallen Mustafa Hashem 
al-Darwish och Abdullah al-Howaiti

Förslag till resolution B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, ledamöter)

delad

1/ONU + 422, 217, 56

Punkt 8 originaltext
en

2/ONU + 623, 36, 36

delad

1/ONU + 593, 12, 88

Punkt 17 originaltext
en

2/ONU + 620, 2, 71

delad

1/ONU + 673, 2, 20

Punkt 20 originaltext
en

2/ONU + 619, 41, 35

delad

1/ONU + 638, 26, 31

Punkt 21 originaltext
en

2/ONU + 416, 260, 19

delad

1/ONU + 616, 7, 72

Punkt 22 originaltext
en

2/ONU + 384, 285, 26

delad

1/ONU + 638, 45, 12

Punkt 23 originaltext
en

2/ONU + 547, 63, 83
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Skäl G 1 ECR ONU - 285, 398, 12

delad

1/ONU + 639, 3, 51

Skäl P originaltext
en

2/ONU + 387, 293, 13

Efter skäl S 2 ECR ONU - 293, 394, 8

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 661, 3, 23

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0392/2021 The Left ONU ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0394/2021 Renew ONU ↓

B9-0396/2021 S&D ONU ↓

B9-0397/2021 ECR ONU ↓

B9-0398/2021 PPE ONU ↓

Begäranden om delad omröstning
The Left:
Punkt 20
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet stöder helhjärtat 

tillämpningen av det globala systemet för sanktioner avseende 
mänskliga rättigheter på dem som bär ansvaret för allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien, 
inbegripet mordet på journalisten Jamal Khashoggi.”

Andra delen dessa ord

ECR:
Skäl P
Första delen ”I 2017 års lag om bekämpande av terroristbrott och 

terrorismfinansiering definieras terrorism i vaga ordalag,”
Andra delen ”och det krävs inte att våld används för att en handling ska kunna 

kategoriseras som en terroristhandling.”
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Punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet att tills vidare 

stoppa all EU-export till Saudiarabien av massövervakningsteknik 
och andra produkter med dubbla användningsområden som kan 
användas för att underlätta internt förtryck och tysta det civila 
samhället.”

Andra delen ”Parlamentet betonar it-säkerhetsföretagens och de nationella 
underrättelsetjänsternas särskilda ansvar i EU och deras moraliska 
och rättsliga skyldighet att förhindra en situation där deras 
nuvarande eller tidigare personal hjälper Saudiarabien att förtrycka 
sin egen befolkning genom att indirekt eller direkt arbeta för 
saudiska myndigheter i syfte att kuva inhemska dissidenter och 
begränsa yttrandefriheten”

Punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet är djupt oroat över den vaga definitionen av 

terrorism i landets lag om terrorismbekämpning.”
Andra delen ”Parlamentet fördömer användningen av den särskilda 

brottmålsdomstolen – en domstol utformad för att hantera 
terrorismfrågor – som ett verktyg för att straffa 
människorättsförsvarare.”

Punkt 21
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet beklagar EU:s 

försiktiga strategi inom offentlig diplomati gentemot Saudiarabien i 
fråga om mänskliga rättigheter.”

Andra delen dessa ord

Punkt 22
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”alla”
Andra delen detta ord

Punkt 23
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation och 

medlemsstaternas representationer i landet att stärka sitt stöd till 
det civila samhället i sina kontakter med saudiska myndigheter och 
att använda alla tillgängliga instrument för att öka sitt stöd till 
arbete som utförs av människorättsförsvarare”

Andra delen ”för att, när så är lämpligt, underlätta utfärdandet av nödvisum och 
tillhandahålla tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater.”
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41. Översyn av den makroekonomiska lagstiftningsramen

Betänkande: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 45 1 ledamöter ONU - 133, 419, 142

Punkt 50 2 ledamöter ONU - 128, 505, 62

Efter punkt 73 3 ledamöter ONU - 148, 477, 70

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 461, 94, 133

Övriga frågor
Erratum: EN
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42. Situationen i Nicaragua

Förslag till resolution B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, ledamöter)

Punkt 2 2 The Left ONU - 56, 603, 37

Punkt 4 3 The Left ONU - 120, 559, 17

delad

1/ONU + 624, 52, 20

2/ONU + 618, 39, 39

3/ONU + 616, 41, 39

Punkt 5 originaltext
en

4/ONU + 618, 39, 39

Punkt 15 1 ID ONU - 129, 555, 10

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 629, 19, 40

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0400/2021 PPE ONU ↓

B9-0401/2021 S&D ONU ↓

B9-0402/2021 The Left ONU ↓

B9-0403/2021 ECR ONU ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0405/2021 Renew ONU ↓

Begäranden om delad omröstning
The Left:
Punkt 5
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Första delen ”Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de nicaraguanska 
myndigheterna att omgående ändra vallagen i linje med de 
internationella parametrar som Amerikanska 
samarbetsorganisationen (OAS) kräver i sin resolution av den 21 
oktober 2020, att utse opartiska personer till de olika 
valstrukturerna, att återinföra den rättsliga statusen för de politiska 
partier som fråntagits den, att respektera nicaraguanernas rätt att 
välja och bli valda samt att garantera en obegränsad närvaro av 
nationella och internationella valövervakningsorgan, samtidigt som 
de förbinder sig till politisk samexistens efter valet.” utom orden 
”som Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) kräver i sin 
resolution av den 21 oktober 2020”

Andra delen dessa ord
Tredje delen ”Parlamentet betonar att de ändringar som OAS och internationella 

organisationer har begärt måste genomföras för att valen och den 
regering som följer ska erkännas av Europaparlamentet, särskilt 
återupprättandet av de rättigheter och friheter som möjliggör en 
fri, trovärdig och rättvis valprocess.” utom orden ”OAS och”

Fjärde delen dessa ord

43. Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP

Förslag till resolution B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, ledamöter)

3 ID ONU - 177, 489, 11Efter punkt 15

2 ID ONU - 100, 558, 21

Efter skäl O 1 ID ONU - 134, 534, 10

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 603, 2, 67
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0406/2021 S&D ONU ↓

B9-0407/2021 The Left ONU ↓

B9-0408/2021 ECR ONU ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0410/2021 Renew ONU ↓

B9-0411/2021 PPE ONU ↓
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44. Inrättandet av skyddade havsområden i Antarktis och 
bevarandet av den biologiska mångfalden i Antarktiska 
oceanen

Förslag till resolution: B9-0369/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Punkt 3; 2 ECR ONU - 309, 370, 16

3 ECR ONU - 136, 540, 19

delad

1/ONU + 619, 15, 62

Punkt 4

originaltext
en

2/ONU + 548, 75, 72

Punkt 12 4 ECR ONU - 108, 568, 19

Skäl K 1 ECR ONU - 150, 530, 15

delad

1/ONU + 626, 12, 58

Skäl O originaltext
en

2/ONU + 584, 50, 62

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 588, 21, 79

Begäranden om delad omröstning
ID:
skäl O
Första delen texten i sin helhet utom orden ”utanför nationella jurisdiktioner” 

och ”områden bortom nationell jurisdiktion världen över vid nästa 
regeringskonferens om biologisk mångfald bortom nationell 
jurisdiktion”

Andra delen dessa ord

Punkt 4
Första delen texten i sin helhet utom orden ”som inbegriper rättsligt bindande 

globala återställande- och skyddsmål på minst 30 % senast 2030”
Andra delen dessa ord



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SV.docx 53 PE 695.753

45. Överträdelser av unionsrätten och hbtqi-personers rättigheter 
i Ungern till följd av de lagändringar som antagits av det 
ungerska parlamentet

Förslag till resolution B9-0412/2021, B9-0413/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstnin
g

ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Punkt 8 1 Renew ONU - 261, 304, 121

Punkt 21 originaltext
en

ONU + 460, 152, 72

delad

1/ONU + 515, 140, 27

Punkt 27 originaltext
en

2/ONU + 478, 164, 35

Beaktandeled 16 originaltext
en

ONU + 364, 297, 19

Efter skäl C 2 The Left, 
Verts/ALE

ONU + 357, 311, 15

Skäl D originaltext
en

ONU + 518, 142, 20

Efter skäl E 3 The Left, 
Verts/ALE

ONU + 364, 306, 14

Skäl O originaltext
en

ONU + 481, 152, 44

Förslag till resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 459, 147, 58

Förslag till resolution B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
ECR: skäl D
PPE: punkt 21; beaktandeled 16; skäl O

Begäranden om delad omröstning
PPE:
Punkt 27
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”och tillförsäkrar rätten till allsidig 
sexualupplysning och relationsfostran som är vetenskapligt exakt, 
evidensbaserad, åldersriktig och inte fördömande.”

Andra delen dessa ord

Övrigt
Hermann Tertsch (ECR-gruppen) stöder också resolutionsförslaget B9-0413/2021.


