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1. Utvärdering av medicinsk teknik ***II

Andrabehandlingsrekommendation: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande utan omröstning

2. Unionens tullkvot för nötkött av hög kvalitet från Paraguay ***I

Betänkande: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Kommissionens 
förslag

ONU + 562, 6, 121

3. Europaåret för ungdomar 2022 ***I

Betänkande: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse

Preliminär 
överenskommelse

2 utskottet ONU + 604, 25, 68

Gemensamt uttalande 3 utskottet ONU + 609, 25, 63

Uttalande från 
kommissionen

4 utskottet ONU + 609, 25, 63

4. Gemensamma utredningsgrupper: anpassning till EU:s regler om skydd av 
personuppgifter ***I

Betänkande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär 
överenskommelse

1 utskottet ONU + 669, 22, 6

5. Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till 
EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I

Betänkande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse

Preliminär 
överenskommelse

1 utskottet ONU + 673, 16, 8

6. Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld 

Betänkande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (En majoritet av 
parlamentets ledamöter krävs för antagande av förslaget till resolution.)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 472, 145, 70

2/ONU + 612, 33, 42

Punkt 6 originaltexten

3/ONU + 531, 115, 41

Punkt 35 8 ID ONU - 153, 526, 8

Efter punkt 46 5 Renew ONU + 397, 21, 269

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

ONU + 420, 164, 102Punkt 50

originaltexten ONU ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

ONU + 470, 154, 61

Punkt 53 originaltexten ONU + 524, 147, 18

Punkt 54 originaltexten ONU + 524, 141, 22

1 Verts/ALE ONU + 525, 150, 14Bilagan, 
rekommendation 1, 

punkt 1 4 m.d.1 PPE ONU ↓

Bilagan, 
rekommendation 1, 

punkt 1a

4 m.d.2 PPE ONU + 455, 137, 94

Bilagan, 
rekommendation 1, 

punkt 1b

4 m.d.3 PPE ONU + 526, 109, 53

Bilagan, 
rekommendation 2, 

punkt 4

2 Verts/ALE ONU + 514, 147, 28

Bilagan, 
rekommendation 2, 

punkt 5

3 Verts/ALE ONU + 513, 147, 29

delad

1/ONU + 611, 25, 52

Skäl Z originaltexten

2/ONU + 526, 113, 49

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 513, 122, 58

Begäranden om särskild omröstning
ID: punkterna 50, 53, 54

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 6
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att även nätvåld tas upp, 

inbegripet de former av nätvåld som förekommer inom sexindustrin.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sätta stopp för 

porrindustrin som bygger på sexhandel, våldtäkt och andra former av angrepp på 
och övergrepp mot kvinnor och barn.”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inkludera 
kvinnohat i hatpropaganda och kvinnofientliga övergrepp i hatbrott.”

ID:
skäl Z
Första delen ”Unionen undertecknade 2017 Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen)”
Andra delen ”som fortfarande är riktmärket för internationella standarder för att utrota 

könsrelaterat våld, och unionens anslutning till konventionen är en högprioriterad 
fråga för kommissionen.”
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7. Ianspråktagande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att förse 
Kroatien med stöd

Betänkande: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut ONU + 689, 6, 2

8. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 
ansökan EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italien

Betänkande: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut ONU + 665, 17, 15

9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 
ansökan EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italien

Betänkande: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut ONU + 662, 17, 18

10. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 
ansökan EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Spanien

Betänkande: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till beslut ONU + 665, 27, 5
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11. Förutsägbarhet för medlemsstaterna och förfaranden vid tvistlösning när 
traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls *

Betänkande: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Kommissionens 
förslag och 

ändringsförslag

ONU + 551, 116, 30

12. Luftfartsavtal EU/Förenta staterna ***

Rekommendation: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Utkast till rådets 
beslut

ONU + 658, 9, 30

13. Partnerskapsavtalet om fiske EG/Gabon: Genomförandeprotokoll ***

Rekommendation: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Utkast till rådets 
beslut

ONU + 478, 148, 71

14. Instrument för internationell upphandling ***I

Andra rapporten Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Kommissionens 
förslag och 

ändringsförslag

ONU + 590, 8, 99
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15. Övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och senarelagd tillämpning av kraven för egentillverkade 
produkter ***I

Förslag till förordning (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Kommissionens 
förslag

ONU + 687, 6, 4

16. Rättsakten om digitala marknader ***I

Betänkande: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

utskottet ONU + 651, 5, 40

delad

1/ONU + 677, 6, 13

127 utskottet

2/ONU + 533, 149, 14

delad

1/ONU + 670, 6, 20

Ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 
särskild omröstning

128 utskottet

2/ONU + 526, 149, 21

Artikel 1, punkt 2 231 ITRE-utskottet ONU + 347, 317, 32

80 utskottet ONU + 530, 156, 10Artikel 3, punkt 2, led 
a

249 ID ONU ↓

240 The Left ONU - 145, 545, 6Artikel 5, punkt 1, led 
a

104 utskottet ONU + 672, 14, 10
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Artikel 5, punkt 1, 
efter led a

250 ID ONU - 99, 580, 13

241 The Left ONU - 165, 516, 15Artikel 5, punkt 1, led 
f

110 utskottet ONU + 685, 5, 6

235 ECON-
utskottet

ONU + 353, 308, 35

118 utskottet ONU ↓

Artikel 5, punkt 1, 
efter led g

242 The Left ONU - 181, 469, 46

Artikel 5, efter 
punkt 1

251 ID ONU - 90, 587, 15

Artikel 6, punkt 1, 
efter led f

245 ledamöter ONU - 286, 356, 52

Artikel 7, efter punkt 
6

232 ITRE-utskottet ONU - 209, 337, 150

152m.d
.1

utskottet ONU + 651, 34, 11Artikel 11, punkt 2

243 The Left ONU ↓

Artikel 11, resten 152m.d
.2

utskottet ONU + 686, 4, 6

Artikel 12, punkt 2 236 ECON-
utskottet

ONU - 249, 313, 134

252 ID ONU - 68, 529, 95Artikel 21, efter punkt 
1

253 ID ONU - 86, 540, 66

254 ID ONU - 57, 601, 34Efter artikel 27

255 ID ONU - 58, 603, 33
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Efter artikel 30 233 ITRE-utskottet ONU + 344, 341, 11

Efter artikel 32 237 ECON-
utskottet

ONU - 173, 499, 23

Artikel 38, efter punkt 
3

238 ECON-
utskottet

ONU - 149, 505, 42

Efter skäl 1 230 ITRE-utskottet ONU - 295, 324, 76

Efter skäl 14 244 ledamöter ONU + 365, 293, 35

Efter skäl 31 234 ECON-
utskottet

ONU - 264, 300, 131

239 The Left ONU - 163, 491, 41

22 utskottet ONU + 668, 26, 2

Efter skäl 36

23 utskottet ONU + 689, 3, 4

Efter skäl 52 246 ledamöter ONU - 301, 356, 37

247 ID ONU - 98, 580, 14Efter skäl 78

248 ID ONU - 110, 565, 17

kommissionens förslag ONU + 642, 8, 46

Begäranden om särskild omröstning
The Left: ÄF 80

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 127
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”på begäran och”, ”"som grindvakten, dess 

dotterbolag eller dess partner har tillgång till eller använder” och [påverkar inte 
den svenska versionen]

Andra delen dessa ord

ÄF 127
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”på begäran och” och ”som grindvakten, dess 

dotterbolag eller dess partner har tillgång till eller använder”
Andra delen dessa ord

Övrigt
Mario Furore stöder också ändringsförslagen 244-246.
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17. Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020

Betänkande: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

3 Renew ONU - 277, 356, 63

delad

1/ONU + 638, 44, 14

Punkt 1

originaltexten

2/ONU + 406, 206, 84

Punkt 2 originaltexten ONU + 371, 172, 153

Punkt 3 4 Renew ONU + 371, 309, 14

delad

1/ONU + 487, 77, 132

Punkt 4 originaltexten

2/ONU + 542, 116, 38

delad

1/ONU + 382, 247, 67

Punkt 5 originaltexten

2/ONU + 513, 92, 89

delad

1/ONU + 611, 10, 74

2/ONU + 470, 164, 61

Punkt 8 originaltexten

3/ONU + 396, 233, 66

delad

1/ONU + 592, 49, 53

2/ONU + 377, 278, 39

Punkt 10 originaltexten

3/ONU - 281, 341, 72

delad

1/ONU + 644, 40, 11

Punkt 11 originaltexten

2/ONU + 442, 140, 113

delad

1/ONU + 424, 208, 63

Punkt 12 originaltexten

2/ONU + 549, 94, 52
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 675, 6, 14

2/ONU + 409, 219, 68

Punkt 14 originaltexten

3/ONU + 671, 10, 15

delad

1/ONU + 582, 23, 90

Punkt 15 originaltexten

2/ONU + 514, 119, 62

delad

1/ONU + 534, 103, 59

2/ONU + 430, 172, 91

Punkt 16 originaltexten

3/ONU + 373, 279, 43

Punkt 16, efter 
strecksats 1 

11 ID ONU - 138, 534, 21

delad

1/ONU + 606, 42, 47

Punkt 19 originaltexten

2/ONU + 518, 123, 54

Punkt 22 12 ID ONU - 151, 535, 7

13 ID ONU - 143, 543, 8

delad

1/ONU + 552, 32, 111

Punkt 23

originaltexten

2/ONU + 500, 139, 56

delad

1/ONU + 603, 59, 29

2/ONU + 492, 131, 68

3/ONU + 467, 142, 81

4/ONU + 470, 140, 80

5/ONU + 485, 139, 66

Punkt 24 originaltexten

6/ONU + 494, 136, 61
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 519, 132, 41

Punkt 25 originaltexten

2/ONU + 485, 140, 66

delad

1/ONU + 516, 152, 28

Punkt 32 originaltexten

2/ONU + 356, 303, 37

Punkt 34 originaltexten ONU + 504, 111, 81

delad

1/ONU + 615, 56, 25

Punkt 36 originaltexten

2/ONU + 588, 102, 6

Beaktandeled 23 originaltexten ONU + 458, 179, 56

Skäl B 5 ID ONU - 120, 543, 31

Skäl C 6 ID ONU - 92, 591, 11

delad

1/ONU + 620, 48, 27

Skäl E originaltexten

2/ONU + 494, 139, 61

7 ID ONU - 137, 539, 18

delad

1/ONU + 430, 10, 256

Skäl F

originaltexten

2/ONU + 219, 13, 463

delad

1/ONU + 548, 69, 79

Skäl G originaltexten

2/ONU + 377, 273, 44

delad

1/ONU + 575, 60, 54

2/ONU + 495, 132, 64

3/ONU + 491, 133, 65

Skäl K originaltexten

4/ONU + 520, 84, 84
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

5/ONU + 497, 129, 64

6/ONU + 491, 113, 85

7/ONU + 484, 155, 51

Skäl L 8 ID ONU - 152, 535, 7

delad

1/ONU + 583, 17, 96

Skäl N originaltexten

2/ONU + 591, 24, 81

Skäl P 1 Renew ONU + 446, 136, 114

Skäl Q 2 Renew ONU + 379, 276, 41

Skäl V 9 ID ONU - 143, 538, 13

Skäl W 10 ID ONU - 122, 537, 35

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 500, 105, 87

Begäranden om särskild omröstning
PPE: Beaktandeled 23, punkterna 2, 34

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 1
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet insisterar därför på att kampen 

mot osäkra anställningar bör förbättras så att alla arbetstagare får skälig 
ersättning och därmed en skälig levnadsstandard för sig själva och sina familjer, 
genom lagstadgade mekanismer för fastställande av minimilön eller kollektivavtal 
i enlighet med principen att varje fast anställning måste medföra ett faktiskt 
anställningsförhållande som omfattar erkännande och stärkande av rättigheter på 
arbetsplatsen.”

Andra delen dessa ord
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punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om bindande åtgärder för 

insyn i lönesättningen som ett viktigt initiativ för att förfäkta och tillämpa 
principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete , men betonar att enbart insyn 
i lönesättningen inte kommer att rätta till den djupt rotade ojämställdhet som 
ligger bakom denna klyfta.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa tydliga mål för att ta itu 
med löne- och pensionsklyftorna mellan kvinnor och män. Parlamentet betonar 
behovet av att man i denna handlingsplan införlivar ett intersektionellt perspektiv 
och de olika realiteter och erfarenheter av diskriminering som kvinnor från 
särskilda grupper konfronteras med.”

punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa stringenta åtgärder, 

däribland sanktioner, om företag inte följer arbetslagstiftningen mot 
könsdiskriminering och könsrelaterad snedvridning. Parlamentet betonar behovet 
av att säkerställa villkorlighet vid tilldelningen av EU-medel till företag som inte 
garanterar arbetstagarnas rättigheter, särskilt genom att diskriminera kvinnor, i 
strid med lagstiftningen.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att alla budgetanslag 
inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027 respekterar principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män och främjar jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering inom unionens samtliga politikområden. Parlamentet 
begär att jämställdhetsindexet införlivas i den sociala resultattavlan och att 
könsuppdelade uppgifter om befintliga indikatorer tillhandahålls för att man bättre 
ska kunna hantera landsspecifika utmaningar. Parlamentet efterlyser stöd till 
åtgärder för kvinnors ekonomiska oberoende via alla EU-program och 
strukturfonder, såsom det strategiska genomförandet av Europeiska socialfonden, 
som bör användas för att främja jämställdhet, förbättra kvinnors tillträde till och 
återinträde på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet, fattigdom och social 
utestängning av kvinnor samt alla former av diskriminering. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå proaktiva åtgärder via Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att främja kvinnors sysselsättning 
på landsbygden.”

punkt 8
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”för att uppnå förbättringar i fråga om arbete 

och löner” och ”och främja heltidsanställning för alla kvinnor”
Andra delen ”för att uppnå förbättringar i fråga om arbete och löner” 
Tredje delen ”och främja heltidsanställning för alla kvinnor”

punkt 10
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”för att främja en omställning till en 

omsorgsekonomi” och ”tillväxt”
Andra delen ”för att främja en omställning till en omsorgsekonomi”
Tredje delen ”tillväxt”

punkt 11
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”skattemässiga”
Andra delen detta ord

punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet betonar att det är av yttersta vikt att undanröja 

skatterelaterad könsdiskriminering och annan ojämlikhet, och att skattesystemen 
måste bidra till detta, inbegripet systemen för personlig inkomstbeskattning.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att skattepolitiken, inklusive 
beskattning, syftar till att ta itu med och undanröja socioekonomisk ojämlikhet 
och bristfällig jämställdhet i alla avseenden.”

punkt 14
Första delen ”Europaparlamentet betonar den roll som kvinnor som arbetar inom den sociala 

sektorn spelar. Parlamentet erkänner att deras arbetsbörda har förvärrats av 
pandemin.”
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Andra delen ”och att låga löner, ökat utnyttjande (särskilt av migrantkvinnor) och anställning 
av personer som saknar utbildning eller kvalifikationer för de uppgifter som ska 
utföras förvärrar deras arbets- och levnadsvillkor.”

Tredje delen ”Parlamentet betonar vikten av att förbättra arbetsvillkoren och lönerna, 
respektera arbetstiden och använda kollektiva förhandlingar som en garanti för 
att arbetsvillkoren respekteras.”

punkt 15
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och konvention nr 189 om hushållsarbetare, 

som endast har ratificerats av åtta länder och som syftar till att ge rättsligt 
erkännande för hushållsarbete, att utvidga rättigheterna till alla kvinnliga 
hushållsanställda, särskilt inom den informella ekonomin, och att förhindra 
kränkningar och övergrepp”

Andra delen dessa ord

punkt 16
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”inklusive Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, 

Litauen och Slovakien” och ”exempelvis ”traditionella familjevärderingar”
Andra delen inklusive Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien” 
Tredje delen ”exempelvis ”traditionella familjevärderingar”

punkt 19
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”sex och ”
Andra delen dessa ord

punkt 23
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”om sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter samt relationer”
Andra delen dessa ord

punkt 24
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” (första gången) ”tillgång till 

säkra, lagliga och kostnadsfria aborter ” ”sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, däribland nekande av säker och laglig abortvård” utom 
orden ”sexuella och reproduktiv” ”är en form av våld mot kvinnor och flickor” 
och ””och rättigheter” (andra och tredje gången)

Andra delen ”och rättigheter” (första gången)
Tredje delen ”tillgång till säkra, lagliga och kostnadsfria aborter ”
Fjärde delen ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, däribland nekande av säker och 

laglig abortvård” utom orden ”sexuella och reproduktiv”
Femte delen ”är en form av våld mot kvinnor och flickor”
Sjätte delen ”och rättigheter” (andra och tredje gången)

punkt 25
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter ” (två gånger)
Andra delen dessa ord

punkt 32
Första delen ”Europaparlamentet är djupt oroat över att den europeiska gröna given och 

relaterade miljö- och klimatinitiativ inte inbegriper ett jämställdhetsperspektiv. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att uppfylla sin skyldighet att 
införliva jämställdhetsintegrering i all EU-politik, inbegripet EU:s miljö- och 
klimatpolitik. Parlamentet kräver att denna politik ska baseras på rigorösa 
jämställdhetsanalyser för att säkerställa att de hanterar bristande jämställdhet 
och andra former av social utestängning. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att utarbeta en färdplan för att uppfylla åtagandena i den handlingsplan för 
jämställdhet som man enades om vid den 25:e partskonferensen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (COP25),”

Andra delen ”och att utse en permanent EU-kontaktpunkt för frågor om jämställdhet och 
klimatförändringar, försedd med tillräckliga budgetresurser, som ska genomföra 
och övervaka jämställdhetsrelaterade klimatåtgärder i EU och globalt”

punkt 36
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Första delen ”Europaparlamentet anser det viktigt att främja kvinnors deltagande i 
idrottsaktiviteter och idrottsstrukturer samt deras vidareutveckling.”

Andra delen ”Parlamentet erkänner behovet av att få bukt med ojämlikheterna när det gäller 
kvinnors tillgång till idrott och erhållande av priser.”

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

skäl F
Första delen ”Under det senaste årtiondet har jämställdhet inom idrotten varit i fokus i en 

aldrig tidigare skådad omfattning,”
Andra delen ”dock inte alltid med de bästa skälen eller syftena för ögonen – särskilt när det 

gäller kvinnors rättigheter i praktiken.”

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

skäl K
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter ” och ”inbegripet sexual- och 

samlevnadsundervisning” och ”familjeplanering, preventivmetoder” och ”samt 
säker och laglig abort” och ”sin kropp och” och ”Det är oacceptabelt att flera 
medlemsstater för närvarande försöker begränsa tillgången till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter genom mycket restriktiva lagar som leder till 
könsdiskriminering och får negativa konsekvenser för kvinnors hälsa.”

Andra delen ”och rättigheter”
Tredje delen ”inbegripet sexual- och samlevnadsundervisning”
Fjärde delen ”familjeplanering, preventivmetoder”
Femte delen ”samt säker och laglig abort”
Sjätte delen ”sin kropp och”
Sjunde delen ”Det är oacceptabelt att flera medlemsstater för närvarande försöker begränsa 

tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom mycket 
restriktiva lagar som leder till könsdiskriminering och får negativa konsekvenser 
för kvinnors hälsa.”

skäl N
Första delen ”Löneklyftan mellan kvinnor och män i EU är 14,1 %, med variationer mellan 

medlemsstaterna. ” Denna löneklyfta får en mängd konsekvenser, inte minst en 
skillnad på 29,5 % i motsvarande pensionsrättigheter, vilket leder till en 
pensionsklyfta mellan kvinnor och män och innebär att äldre kvinnor löper större 
risk att drabbas av fattigdom och social utestängning. Detta beror på de karriär- 
och sysselsättningsklyftor som har byggts upp genom omsorgsansvar och/eller 
deltidsarbete som utförs av kvinnor över tid, och de följdverkningar som detta får 
för tillgången till ekonomiska resurser såsom förmåner och pensionsutbetalningar. 
Rätten till lika lön för lika eller likvärdigt arbete garanteras inte alltid och är 
fortfarande en av de största utmaningarna i kampen mot lönediskriminering. En 
jämställd fördelning av föräldraledighet är viktig för att hantera löneklyftan mellan 
kvinnor och män. Även om arbete inom mycket kvinnodominerade sektorer, 
såsom vård, städning, detaljhandel och utbildning är viktigt och av stort 
socioekonomiskt värde, är det ofta mindre värdesatt och sämre avlönat än arbete 
i mansdominerade sektorer.”

Andra delen ”Detta faktum belyser det akuta behovet av att ompröva lönernas tillräcklighet i 
dessa kvinnodominerade sektorer.”
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18. Den organiserade brottslighetens inverkan på EU:s egna medel och på 
missbruk av EU-medel

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 655, 8, 34

19. Förebyggande åtgärder mot korruption, oriktiga utgifter och missbruk av 
EU-medel och nationella medel i samband med medel för nödåtgärder och 
krisrelaterade utgiftsområden

Betänkande: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 553, 29, 115

20. Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda

Betänkande: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 638, 56, 3

Punkt 14 Verts/ALE

2/ONU + 386, 308, 3

Punkt 27 1 The Left ONU - 280, 354, 63

Efter punkt 34 4 Verts/ALE ONU + 551, 34, 112

Punkt 35 2 The Left ONU - 162, 345, 190

Punkt 40 3 The Left ONU - 143, 355, 198

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 526, 109, 62

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 14
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”renoveringar och” (första gången)
Andra delen dessa ord
Övrigt
Erratum: samtliga språkversioner.
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21. Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för 
vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen

Betänkande: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 17 2 ledamöter ONU - 192, 490, 14

3 ledamöter ONU - 185, 494, 17

4 ledamöter ONU - 183, 498, 15

Efter punkt 17

5 ledamöter ONU - 191, 493, 12

Skäl Q 1 ledamöter ONU - 168, 490, 38

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 536, 128, 31

22. En ny inriktning för EU:s humanitära insatser

Betänkande: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 551, 63, 83

23. Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan

Betänkande: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 531, 48, 117
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24. Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2020

Betänkande: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 679, 4, 7

25. Ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och 
översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd

Betänkande: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Alternativt 
resolutionsförslag

1 ID ONU - 87, 546, 63

Punkt 8 originaltexten ONU + 356, 261, 78

delad

1/ONU + 389, 228, 79

2/ONU + 599, 68, 31

3/ONU + 525, 138, 35

Punkt 12 originaltexten

4/ONU - 274, 410, 14

delad

1/ONU + 396, 236, 65

2/ONU - 342, 345, 8

Punkt 13 originaltexten

3/ONU - 321, 369, 5

delad

1/ONU + 283, 231, 182

Punkt 16 originaltexten

2/ONU + 535, 47, 116

delad

1/ONU + 609, 46, 43

Punkt 17 originaltexten

2/ONU - 324, 335, 39
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 557, 79, 62

Punkt 23 originaltexten

2/ONU + 469, 198, 30

delad

1/ONU + 613, 38, 47

Punkt 24 originaltexten

2/ONU + 414, 213, 70

delad

1/ONU + 632, 62, 3

Punkt 25 originaltexten

2/ONU + 404, 249, 43

delad

1/ONU + 541, 120, 37

Punkt 26 originaltexten

2/ONU + 468, 199, 31

delad

1/ONU + 502, 101, 95

Punkt 27 originaltexten

2/ONU - 307, 383, 8

delad

1/ONU + 506, 157, 35

Punkt 28 originaltexten

2/ONU + 347, 265, 86

delad

1/ONU + 639, 38, 21

Skäl R originaltexten

2/ONU + 351, 312, 35

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

ONU + 476, 115, 99

Begäranden om särskild omröstning
ledamöter: punkterna 8, 13
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Begäranden om delad omröstning
ledamöter:

punkt 12
Första delen Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa 

nödvändiga villkor och krav för att säkerställa att minst 80 procent av företagen i 
EU omfattas av avtal om hållbar företagsstyrning senast 2030 med hänsyn tagen 
till den särskilda administrativa bördan för små och medelstora företag.

Andra delen ”Parlamentet begär i detta avseende att man fastställer strategier som avtalats 
med arbetstagarna för att på ett positivt sätt påverka den miljömässiga, sociala 
och ekonomiska utvecklingen genom styrningspraxis och marknadsnärvaro, 
stärker direktörernas roll när det gäller att tillvarata företagens långsiktiga 
intressen, ökar direktörernas redovisningsskyldighet när det gäller att integrera 
hållbarhet i företags beslutsfattande och främjar sådan praxis för företagsstyrning 
som bidrar till företagens hållbarhet, bland annat när det gäller 
företagsrapportering,”

Tredje delen ”styrelsearvoden, en maximal kvot för lönerna mellan verkställande direktörer och 
arbetstagare, styrelsens sammansättning samt medverkan av berörda parter” 
utom orden ”en maximal kvot för lönerna mellan verkställande direktörer och 
arbetstagare”

Fjärde delen ”en maximal kvot för lönerna mellan verkställande direktörer och arbetstagare”

punkt 13
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”socialt skydd“ och “hela”
Andra delen ”socialt skydd”
Tredje delen “hela”

punkt 16
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

tillsammans med arbetsmarknadens parter förbinda sig att uppnå en 
täckningsgrad för kollektivavtalen på 90 procent senast 2030 i de nationella 
system där anställnings- och arbetsvillkor regleras såväl i lag som genom 
uppgörelser mellan arbetsmarknadens parter.”

Andra delen ”Parlamentet betonar att kollektivförhandlingar bidrar till den sociala 
marknadsekonomin, i enlighet med det mål som anges i Lissabonfördraget. 
Parlamentet upprepar att EU-fördragen, som uttryckligen skyddar oberoendet för 
arbetsmarknadens parter, och de självregleringssystem som finns i vissa 
medlemsstater, måste skyddas för att arbetsmarknadens parter ska behålla 
makten att reglera självständigt, vilket säkerställer en stark legitimitet och en 
större andel arbetstagare som omfattas av kollektivavtal. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att avskaffa nationell lagstiftning som hämmar 
kollektivförhandlingar, bland annat genom att säkerställa att fackligt 
organiseringsarbete kan bedrivas på arbetsplatser.”

punkt 17
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”även i processen för den europeiska 

planeringsterminen”
Andra delen dessa ord

punkt 23
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet uppmanar än en gång rådet att 

sluta blockera direktivet om kvinnor i styrelser, eftersom”
Andra delen dessa ord

punkt 24
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att mycket återstår att göra för att säkerställa 

jämställdhet och lika möjligheter i alla aspekter av arbetstagarmedverkan i hela 
EU, samt en korrekt representation av arbetstagare med funktionsnedsättning. 
Parlamentet noterar att den ihållande ojämlikheten mellan könen också 
återspeglas i kvinnors begränsade möjligheter att få tillträde till ledande och 
representativa befattningar på arbetsplatsen. Parlamentet upprepar att 
jämställdhet mellan könen och mångfald i styrelserummen är en central 
demokratisk princip med positiva ekonomiska sidoeffekter. Parlamentet efterlyser 
ytterligare åtgärder, i samråd med arbetsmarknadens parter, för att säkerställa en 
balanserad representation och jämställdhet mellan könen.”
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Andra delen ”Parlamentet noterar att könskvotering bidrar till att åstadkomma större 
mångfald, jämställdhet mellan könen och jämlikhet inom alla beslutsfattande 
organ.”

punkt 25
Första delen ”Europaparlamentet anser att företagen bör göra framsteg när det gäller att 

garantera mångfald och jämställdhet mellan könen, även genom lika lön på 
arbetsplatsen.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar enträget rådet att göra framsteg i arbetet med direktivet 
om kvinnor i styrelser. Parlamentet efterlyser en kvot på 40 % på både icke 
verkställande och verkställande styrelseledamöter (betraktade var för sig), i både 
privata och offentligt ägda företag, med en gradvis anpassning av den nationella 
lagstiftningen.”

punkt 26
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp de prioriteringar som 

är inskrivna i EU:s jämställdhetsstrategi för 2020–2025”
Andra delen och att i synnerhet se till att förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning 

bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder inte längre blockeras i rådet.”

punkt 27
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”olika slag av”
Andra delen dessa ord

punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet betonar att vissa brister i EU-rätten kan övervinnas genom 

att inrätta ett minimitröskelvärde för representation på styrelsenivå i EU enligt 
detta nya ramdirektiv.”

Andra delen ”Parlamentet anser därför att antalet/andelen platser i styrelsen för 
arbetstagarrepresentanter bör variera från några platser till paritet, beroende på 
antalet anställda i företaget och dess dotterbolag.”

skäl R
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”utan ”parter” tillsammans med aktieägare och 

chefer”
Andra delen dessa ord

26. Ständiga tillslag mot det civila samhället och människorättsförsvarare i 
Ryssland: fallet med människorättsorganisationen Memorial

Förslag till resolution: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-0607/2021, 
B9-0608/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, ledamöter)

Efter punkt 1 4 ECR ONU - 262, 269, 136

Punkt 3 originaltexten ONU + 573, 67, 25

Efter punkt 6 5 ECR ONU + 275, 258, 134

Punkt 7 6 ECR ONU + 298, 198, 170

Punkt 9 originaltexten ONU + 574, 73, 18
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 ECR ONU + 285, 231, 151

2 ECR ONU + 330, 223, 114

Efter skäl A

3 ECR ONU + 276, 258, 133

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 569, 46, 49

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0603/2021 The Left ONU ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0605/2021 S&D ONU ↓

B9-0606/2021 Renew ONU ↓

B9-0607/2021 ECR ONU ↓

B9-0608/2021 PPE ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
The Left: punkterna 3, 9

Övrigt
Željana Zovko (PPE-gruppen) stöder också förslaget till resolution B9-0608/2021.

27. Situationen i Kuba, särskilt fallen José Daniel Ferrer, Aymara Nieto från 
Kvinnor i vitt, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel 
Otero, pastor Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García och Yunior García 
Aguilera

Förslag till resolution: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-0612/2021, 
B9-0613/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

Punkt 1 originaltexten ONU + 614, 34, 36

Punkt 2 originaltexten ONU + 600, 25, 62

Punkt 3 originaltexten ONU + 625, 27, 34

Punkt 4 originaltexten ONU + 627, 27, 33

Punkt 5 originaltexten ONU + 502, 33, 151

Punkt 6 originaltexten ONU + 594, 37, 55
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Punkt 7 originaltexten ONU + 609, 18, 60

Punkt 8 originaltexten ONU + 478, 36, 172

Punkt 9 originaltexten ONU + 580, 55, 52

Punkt 10 originaltexten ONU + 602, 33, 51

Punkt 11 originaltexten ONU + 619, 32, 35

delad

1/ONU + 597, 59, 31

Punkt 12 originaltexten

2/ONU + 366, 261, 60

Punkt 13 originaltexten ONU + 507, 134, 46

1 ECR ONU - 124, 359, 204Punkt 14

originaltexten ONU + 376, 239, 72

Punkt 15 originaltexten ONU + 390, 230, 62

Punkt 16 originaltexten ONU + 388, 260, 39

Punkt 18 originaltexten ONU + 388, 259, 40

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 393, 150, 119

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0589/2021 PPE ONU ↓

B9-0590/2021 The Left ONU ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0610/2021 S&D ONU ↓

B9-0612/2021 Renew ONU ↓

B9-0613/2021 ECR ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
S&D: punkterna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_SV.docx 27 PE 702.883

Begäranden om delad omröstning
S&D, Verts/ALE:
punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker på nytt sitt starka stöd för människorättsförsvarare 

i Kuba och deras arbete. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas företrädare att 
vid besök ta upp människorättsfrågor med de kubanska myndigheterna och öka 
sitt stöd till ett verkligt och oberoende civilsamhälle, och att träffa 
Sacharovpristagare vid besök i Kuba för att säkerställa en konsekvent intern och 
extern tillämpning av EU:s människorättspolitik, och därmed stärka ett oberoende 
civilsamhälles medverkan och förbättra människorättsförsvarares arbete.”

Andra delen ”Parlamentet beklagar att kubanska och europeiska oberoende företrädare för det 
civila samhället inte har deltagit i dialogen, vilket de ska enligt bestämmelserna i 
avtalet om politisk dialog och samarbete. Parlamentet beklagar att utrikestjänsten 
och Europaparlamentet har olika ståndpunkter och politik när det gäller Kuba, och 
uppmanar med kraft utrikestjänsten att inte överge det civila samhället i Kuba.”

Övrigt
Željana Zovko (PPE-gruppen) stöder också förslaget till resolution B9-0589/2021.
Klemen Grošelj och Hilde Vautmans (Renew-gruppen) och Tom Vandenkendelaere (PPE-
gruppen) hade dragit tillbaka sitt stöd för det gemensamma förslaget till resolution RC-B9-
0589/2021.

28. Tvångsarbete i Linglong-fabriken och miljöprotester i Serbien

Förslag till resolution: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-0609/2021, 
B9-0611/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, ledamöter)

delad

1/ONU + 598, 59, 30

Punkt 5 originaltexten

2/ONU + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

ONU + 556, 79, 50Efter punkt 6

2 The Left ONU - 129, 513, 43

Efter punkt 7 3 The Left ONU - 127, 521, 39

Punkt 10 originaltexten ONU + 579, 76, 33

delad

1/ONU + 632, 26, 30

Skäl E originaltexten

2/ONU + 559, 82, 47
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Efter skäl E 4 ID ONU - 91, 581, 13

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 586, 53, 44

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0599/2021 The Left ONU ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0601/2021 S&D ONU ↓

B9-0602/2021 Renew ONU ↓

B9-0609/2021 ECR ONU ↓

B9-0611/2021 PPE ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
The Left: punkt 10

Begäranden om delad omröstning
The Left:
skäl E
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”rentav om dessa strider mot EU-rätten”
Andra delen dessa ord

punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker oro över Kinas allt större inflytande i Serbien och på 

västra Balkan.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar Serbien att stärka sina regelefterlevnadsstandarder för 

kinesisk affärsverksamhet. Parlamentet poängterar att serbisk arbetsrätt och 
miljölagstiftning också bör gälla för kinesiska företag med verksamhet i Serbien.”

29. Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen i Slovenien, särskilt 
den försenade utnämningen av Eppo-åklagare

Förslag till resolution: B9-0588/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Efter punkt 1 1 ECR ONU - 306, 360, 20

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 356, 284, 40
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30. Situationen i Nicaragua

Förslag till resolution: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-0585/2021, 
B9-0586/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, ledamöter)

Efter punkt 12 2 ECR ONU + 280, 218, 192

Punkt 14 1 ID ONU - 311, 343, 30

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 619, 25, 41

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0581/2021 PPE ONU ↓

B9-0582/2021 The Left ONU ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0584/2021 Renew ONU ↓

B9-0585/2021 S&D ONU ↓

B9-0586/2021 ECR ONU ↓

31. MeToo och trakasserier: konsekvenserna för EU-institutionerna

Förslag till resolution: B9-0587/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0587/2021
(FEMM-utskottet)

Punkt 8, led b originaltexten ONU + 500, 160, 22

1 PPE ONU - 189, 383, 101

delad

1/ONU + 654, 13, 16

2/ONU + 542, 129, 12

3/ONU + 526, 132, 25

Punkt 8, led c

originaltexten

4/ONU + 567, 67, 48
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

5/ONU + 409, 223, 49

6/ONU + 417, 196, 68

delad

1/ONU + 420, 216, 45

Punkt 8, led d originaltexten

2/ONU + 385, 244, 50

delad

1/ONU + 653, 9, 22

Punkt 9 originaltexten

2/ONU + 499, 150, 35

delad

1/ONU + 651, 10, 23

Skäl B originaltexten

2/ONU + 519, 137, 28

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 516, 86, 75

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkt 8, led b och d
PPE: punkt 8, led d
ID: punkt 8, led b

Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 8, led d
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”såsom möjligheten att begränsa rekryteringen 

av personal”
Andra delen dessa ord

skäl B
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Könsrelaterat våld har sin grund i den ojämlika 

maktfördelningen mellan kvinnor och män samt i sexism och könsstereotyper, 
som har lett till att män styr över och diskriminerar kvinnor.”

Andra delen dessa ord

ECR, PPE, ID:
punkt 8, led c
Första delen ”yrkar än en gång på kraftfullare åtgärder till förebyggande av alla former av 

trakasserier, framför allt sexuella trakasserier” utom orden ”än en gång” och 
fotnot 11

Andra delen ”yrkar än en gång på kraftfullare åtgärder till förebyggande av alla former av 
trakasserier, framför allt sexuella trakasserier” utom orden ”än en gång”

Tredje delen  fotnot 11
Fjärde delen framför allt sexuella trakasserier och yrkar framför allt på att obligatorisk 

utbildning mot trakasserier snarast möjligt ska införas för alla ledamöter och 
alldeles i början av mandatperioden för nyvalda ledamöter” utom 
orden ”obligatorisk ska införas”

Femte delen ”obligatorisk ska införas”
Sjätte delen ”i linje med den juridiska rådgivning som parlamentet fått, i och med att det visat 

sig att det inte räcker med frivillig utbildning om förebyggande av trakasserier”
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ECR, ID:
punkt 9
Första delen texten i sin helhet förutom följande ord i den engelska versionen ”the introduction 

of compulsory training” [anm.: i den svenska versionen saknas orden "compulsory 
training"] 

Andra delen dessa ord

32. Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena 
i Ukraina

Förslag till resolution: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-0597/2021, 
B9-0598/2021

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, ledamöter)

Efter punkt 4 3 ECR ONU + 504, 150, 22

4 ECR ONU + 307, 209, 159

delad

1/ONU ↓

Punkt 6

originaltexten

2/ONU ↓

Punkt 7 5 ECR ONU - 269, 371, 35

delad

1/ONU + 557, 97, 21

Punkt 11 originaltexten

2/ONU + 501, 124, 50

delad

1/ONU + 584, 66, 26

2/ONU + 455, 114, 99

Punkt 13 originaltexten

3/ONU + 502, 85, 86

delad

1/ONU + 472, 180, 22

Punkt 16 6 ECR

2/ONU + 361, 304, 10

Punkt 19 7 ECR ONU + 577, 60, 39

1 ECR ONU + 578, 45, 51Efter beaktandeled 12

2 ECR ONU + 590, 38, 48
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution (texten i sin helhet) ONU + 548, 69, 54

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0593/2021 The Left ONU ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE ONU ↓

B9-0595/2021 S&D ONU ↓

B9-0596/2021 Renew ONU ↓

B9-0597/2021 PPE ONU ↓

B9-0598/2021 ECR ONU ↓

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 6
Första delen ”Europaparlamentet upprepar att en säkerhetsdialog mellan EU och Ukraina bör 

vara ambitiös och bidra till en samstämmig bedömning av säkerhetsutmaningarna 
på plats.”

Andra delen ”Parlamentet betonar att vänligt sinnade länder bör stärka sitt militära stöd till 
Ukraina och sitt tillhandahållande av försvarsvapen, vilket är i linje med artikel 51 
i FN-stadgan, som tillåter individuellt och kollektivt självförsvar. Parlamentet 
välkomnar det beslut som Europeiska unionens råd fattade den 2 december 2021 
om att förse Ukraina med ett paket på 31 miljoner euro inom ramen för den 
europeiska fredsfaciliteten för att bidra till att stärka motståndskraften och 
försvarskapaciteten.

punkt 11
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och utesluter Ryssland från SWIFT-

betalningssystemet”
Andra delen dessa ord

ÄF 6
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”manipulering och”
Andra delen dessa ord

PPE, S&D
punkt 13
Första delen ”Europaparlamentet kräver att EU vidtar brådskande och trovärdiga åtgärder för 

att minska sitt beroende av import av rysk energi och uppmanar EU att visa större 
energisolidaritet med Ukraina, i enlighet med associeringsavtalet, genom att i 
högre grad koppla samman energiinfrastrukturer.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar därför med kraft EU-institutionerna och alla 
medlemsstater att se till att gasledningen Nord Stream 2 inte tas i bruk, oavsett 
om den vid någon tidpunkt uppfyller bestämmelserna i EU:s gasdirektiv.”

Tredje delen ”Parlamentet upprepar sin långsiktiga och grundläggande oro över de politiska, 
ekonomiska och säkerhetsmässiga riskerna i samband med Nord Stream 2-
projektet. Parlamentet understryker att uppförandet av de kontroversiella 
kärnkraftverk som byggs av Rosatom behöver stoppas.”

Övrigt
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel och Karin Karlsbro (Renew-gruppen) stöder också 
förslaget till resolution B9-0596/2021.
Bogdan Rzońca (ECR-gruppen) stöder också förslaget till resolution B9-0598/2021.
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33. Genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem

Förslag till resolution: B9-0591/2021

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0591/2021
(INTA-utskottet)

Förslag till resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 668, 3, 14


