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1. Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från 
Xinjiang

Resolutionsförslag: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022, B9-
0325/2022

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till gemensam resolution RC-B9-0310/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

punkt 4 originaltexten ONU + 513, 1, 14

efter punkt 8 6 The Left ONU - 122, 402, 25

punkt 9 7 The Left ONU - 42, 413, 93

efter punkt 9 8 The Left -

9 The Left -efter punkt 10

10 The Left -

punkt 18 1 Renew -

efter punkt 19 11 The Left -

efter beaktandeled 6 3 The Left -

4 The Left -efter skäl H

5 The Left ONU - 43, 491, 25

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0310/2022 S&D ↓

B9-0311/2022 Renew ↓

B9-0312/2022 ECR ↓

B9-0318/2022 Verts/ALE ↓

B9-0319/2022 PPE ↓

B9-0325/2022 The Left ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: punkt 4
The Left: Äf 5, 6, 7

Övriga frågor 
Äf 2 ströks.
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2. Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i 
Nicaragua

Resolutionsförslag: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022, B9-
0315/2022

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till gemensam resolution RC-B9-0293/2022
(PPE, Renew, ECR)

delad

1 +

punkt 1 originaltexten

2/ONU + 525, 15, 29

2 The Left ONU - 58, 497, 14efter punkt 1

3 The Left ONU - 59, 475, 33

punkt 4 1 ID ONU - 267, 287, 11

delad

1 +

punkt 9 originaltexten

2 +

delad

1 +

2/ONU + 529, 12, 32

skäl I originaltexten

3 +

skäl L originaltexten ONU - 258, 309, 7

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 524, 17, 29

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0293/2022 PPE ↓

B9-0298/2022 The Left ↓

B9-0301/2022 Verts/ALE ↓

B9-0306/2022 S&D ↓

B9-0313/2022 Renew ↓

B9-0315/2022 ECR ↓
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Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: skäl L
PPE: slutomröstning
The Left: äf 2 och 3
ID: äf 1

Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE, S&D, The Left:skäl L

Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 1
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och medlemmar av katolska kyrkan”
Andra delen dessa ord

punkt 9
Första delen texten i sin helhet förutom orden "för brott mot mänskligheten"
Andra delen dessa ord

skäl I
Första delen "Under 2022 förbjöd Ortega-Murillo-regimen nästan 400 ideella organisationer, 

vilket innebar att de berövades sin rättsliga status"
Andra delen "Den katolska kyrkan har också drabbats av Ortega-Murillo-regimen"
Tredje delen "liksom Nicaraguanska språkakademin, och bland annat medlemmar av 

urbefolkningar och andra minoritetsgrupper."

3. Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien

Resolutionsförslag: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022, B9-
0309/2022

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till gemensam resolution RC-B9-0300/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

delad

1 +

efter punkt 15 1=
2=
3=

ECR, PPE, 
Renew

2/EO + 308, 218, 40

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0295/2022 The Left ↓

B9-0300/2022 Verts/ALE ↓

B9-0302/2022 S&D ↓

B9-0303/2022 ECR ↓

B9-0304/2022 PPE ↓

B9-0309/2022 Renew ↓
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Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
äf 1=2=3
Första delen "Europaparlamentet uttrycker sin oro över den destruktiva roll som den enda 

oligarken, Bidzina Ivanisjvili, spelar i Georgiens politik och ekonomi, och över den 
grad av kontroll han utövar över regeringen och dess beslut, inbegripet över den 
politiskt motiverade förföljelsen av journalister och politiska motståndare."

Andra delen "Parlamentet är djupt oroat över Bidzina Ivanisjvilis exponerade personliga och 
affärsmässiga kopplingar till Kreml, som avgör den georgiska regeringens 
ståndpunkt när det gäller sanktioner mot Ryssland.  Parlamentet uppmanar rådet 
och demokratiska partner att överväga att införa personliga sanktioner mot 
Bidzina Ivanisjvili för hans roll i försämringen av den politiska processen i 
Georgien.”
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4. Rättsstatsprincipen och det potentiella godkännandet av Polens nationella 
återhämtningsplan

Resolutionsförslag/ B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022, B9-
0323/2022

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till gemensam resolution RC-B9-0317/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

före punkt 1 2 ID -

punkt 3 originaltexten ONU + 414, 136, 23

efter punkt 6 1 Verts/ALE ONU - 161, 382, 25

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 411, 129, 31

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0316/2022 ECR ↓

B9-0317/2022 PPE ↓

B9-0320/2022 Verts/ALE ↓

B9-0321/2022 The Left ↓

B9-0322/2022 S&D ↓

B9-0323/2022 Renew ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: slutomröstning
Verts/ALE: äf 1
PPE: punkt 3

Övriga frågor
Dragoş Tudorache, Katalin Cseh och Anna Júlia Donáth stödde också resolutionsförslaget  B9-
0323/2022.
Katarina Barley stödde också förslaget till gemensam resolution RC-B9-0317/2022.
Birgit Sippel drog tillbaka sitt stöd från förslaget till gemensam resolution RC-B9-0317/2022.
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5. Instrument för internationell upphandling ***I

Betänkande 2: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Preliminär överenskommelse

Preliminär 
överenskommelse

107 utskottet ONU + 554, 7, 14

Förslag till lagstiftningsresolution

gemensamt uttalande 108 utskottet +

kommissionens 
uttalande

109 utskottet +

kommissionens 
uttalande

110 utskottet +

6. Parlamentets initiativrätt

Betänkande: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

punkt 20 2 ledamöter ONU - 113, 250, 214

punkt 27 1 föredragande
n

+

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 420, 117, 35

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 2
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7. Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella 
inskränkningar i aborträtten i USA

Resolutionsförslag: B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B9-0299/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, ledamöter)

3 ID ONU - 122, 425, 22

1 ECR ONU - 126, 406, 36

före punkt 1

2 ECR ONU - 138, 405, 19

delad

1 +

2 +

punkt 1 originaltexten

3 +

delad

1 +

2 +

punkt 4 originaltexten

3/EO + 312, 232, 24

delad

1/ONU + 366, 139, 53

punkt 5 originaltexten

2/ONU + 364, 142, 51

delad

1 +

punkt 6 originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

punkt 7 originaltexten

3 +

delad

1 +

punkt 8 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

3 +

delad

1 +

punkt 9 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 10 originaltexten

2 +

delad

1 -

punkt 11 5 PPE

2/EO - 141, 375, 47

delad

1 +

2 +

punkt 13 originaltexten

3 +

delad

1 +

punkt 14 originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

punkt 16 originaltexten

3 +

punkt 17 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 18 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 20 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 446, 75, 47

punkt 21 originaltexten

2/ONU + 366, 151, 47

punkt 22 originaltexten särsk. +

punkt 24 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 25 originaltexten

2 +

punkt 26 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 27 originaltexten

2 +

delad

1/ONU + 428, 74, 64

2/ONU + 411, 82, 50

punkt 28 originaltexten

3/ONU + 377, 131, 45

delad

1 +

2 +

punkt 29 originaltexten

3 +

punkt 30 6 PPE -

delad

1 +

punkt 31 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

beaktandeled 27 originaltexten särsk. +

skäl A originaltexten ONU + 375, 142, 51

skäl B 4 PPE -

delad

1 +

skäl C originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

3 +

skäl E originaltexten

4 +

delad

1 +

skäl G originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl I originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl M originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

3 +

skäl O originaltexten

4 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

skäl P originaltexten särsk. +

skäl S originaltexten särsk. +

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 364, 154, 37

B9-0289/2022 ID ↓

B9-0292/2022 ECR ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
The Left: Slutomröstning (B9-0299/2022)
ECR: ÄF 1, 2
ID: punkterna 5 och 21; skäl A; äf 3

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkterna 17, 22, 24, 26 och 28; beaktandeled 27; skälen P och S

Begäranden om delad omröstning
ECR:
äf 5
Första delen ”Europaparlamentet inser att enskilda läkare i USA av personliga skäl kan åberopa 

en samvetsklausul.”
Andra delen ”Parlamentet betonar emellertid att sådana samvetsklausuler inte får inkräkta på 

en patients rätt att få fullständig tillgång till hälso- och sjukvård och tjänster."

ID:
punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet bekräftar att abort alltid måste vara ett frivilligt beslut som 

grundar sig på en persons begäran och fria vilja, i enlighet med medicinska 
standarder och tillgänglighet, överkomlighet och säkerhet”

Andra delen ”på grundval av WHO:s riktlinjer.”
Tredje delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa allmän tillgång till säker 

och laglig abort och respekt för rätten till frihet, integritet och bästa möjliga hälso- 
och sjukvård.”.

PPE:
punkt 1
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och rättigheter” och utom orden ”Parlamentet 

påminner om att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är grundläggande 
mänskliga rättigheter som bör skyddas och stärkas och inte på något sätt får 
urvattnas eller dras tillbaka.”

Andra delen ”och rättigheter.”
Tredje delen ”Parlamentet påminner om att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är 

grundläggande mänskliga rättigheter som bör skyddas och stärkas och inte på 
något sätt får urvattnas eller dras tillbaka.”

punkt 4
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”helt avkriminalisera tillgång till och 

tillhandahållande av aborttjänster” och ”fria”
Andra delen ”helt avkriminalisera tillgång till och tillhandahållande av aborttjänster”
Tredje delen ”fria”
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punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar regeringen i delstaten Texas att skyndsamt 

upphäva senatens lagförslag 8. Parlamentet uppmanar regeringarna i delstaterna 
Idaho och Oklahoma att upphäva liknande lagar, däribland lagförslag HB 4327 
(Oklahoma).”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar alla 26 delstater i USA med så kallade utlösande lagar 
(trigger laws), inaktiva lagar (laws on the books) och andra åtgärder avseende 
förbud och restriktioner mot abort att upphäva dessa för att säkerställa att deras 
lagstiftning är i linje med internationellt skyddade mänskliga rättigheter för 
kvinnor och internationella människorättsnormer.”

punkt 6
Första delen ”Europaparlamentet är djupt bekymrat över att förbud och andra restriktioner mot 

abort slår oproportionerligt hårt mot kvinnor som lever i fattigdom, särskilt 
rasifierade kvinnor – däribland färgade kvinnor, kvinnor från den latinamerikanska 
befolkningen och kvinnor från ursprungsbefolkningen – samt kvinnor från 
landsbygdsområden, hbtqi-personer, kvinnor med funktionsnedsättning, 
ungdomar, migrantkvinnor, däribland irreguljära migranter, och hushåll med en 
kvinna som ensamstående förälder. Parlamentet betonar att kvinnor som på 
grund av ekonomiska eller logistiska hinder inte har möjlighet att resa till kliniker 
för reproduktiv hälsa i angränsande delstater eller länder löper större risk att 
utsättas för osäkra och livshotande ingrepp eller att tvingas fullfölja sin graviditet 
mot sin vilja,”

Andra delen ”vilket är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av 
könsrelaterat våld.”

punkt 7
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”men beklagar djupt att den inte röstades 

igenom i senaten” och ”däribland abort”
Andra delen ”men beklagar djupt att den inte röstades igenom i senaten”
Tredje delen ”däribland abort”

punkt 8
Första delen ”Europaparlamentet uppmuntrar president Joe Biden och hans administration att 

öka sina ansträngningar och fortsätta att stödja aborträttigheter, och uppmanar 
med kraft presidenten att säkerställa tillgång till säker och laglig abort. 
Parlamentet uppmuntrar den amerikanska regeringen att göra ytterligare insatser 
för att säkerställa att abort och preventivmedel integreras i åldersanpassad och 
heltäckande information och undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter och i tillhörande tjänster samt att detta görs tillgängligt för alla.”

Andra delen ”Parlamentet välkomnar att den amerikanska finansieringen till UNFPA och FN:s 
organ för sexuell och reproduktiv hälsa har återupptagits och uppmanar den 
amerikanska regeringen och/eller andra relevanta amerikanska myndigheter att 
fortsätta att stödja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter både i FN och i 
andra multilaterala forum.” utom orden ”och rättigheter.”

Tredje delen ”och rättigheter.”

punkt 9
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar med kraft den amerikanska regeringen och/eller 

andra relevanta amerikanska myndigheter att säkerställa adekvat federalt 
konstitutionellt och lagstadgat skydd av rätten att avsluta en graviditet,”

Andra delen ”och uppmanar vidare med kraft den amerikanska regeringen att helt 
avkriminalisera abort, vilket kräver inte bara att man upphör med bestraffningen 
av kvinnor och flickor och andra gravida personer, vårdgivare och andra som 
bistår med aborttjänster, utan även avför abort från delstaters strafflagstiftning 
och avskaffar all annan bestraffande lagstiftning, politik och praxis.”
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punkt 10
Första delen "Europaparlamentet uppmuntrar starkt den amerikanska regeringen och/eller 

andra relevanta amerikanska myndigheter att även avlägsna alla hinder för 
aborttjänster, bland annat kravet att tredje part måste lämna samtycke eller 
underrättas, obligatoriska väntetider och godkännande från domare eller 
medicinska paneler, och att garantera tillgång till abortvård i rätt tid i hela 
landet."

Andra delen ”Parlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att se till att tjänsten 
tillhandahålls utan diskriminering, trakasserier, tvång, skrämsel eller hot, med 
vederbörlig respekt för kvinnors integritet och för sekretessen och med 
vederbörligt skydd och respekt för vårdgivarna”

punkt 13
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” och utom orden ”offentliga”
Andra delen ”och rättigheter”
Tredje delen ”offentliga”

punkt 14
Första delen texten i sin helhet utom orden ”allmän”
Andra delen detta ord

punkt 16
Första delen ”Europaparlamentet är djupt oroat över de potentiella konsekvenserna för 

kvinnors rättigheter i hela världen om Förenta staternas högsta domstol skulle 
upphäva Roe mot Wade-domen.  Parlamentet är djupt oroat över en eventuell 
hämmande effekt på prioriteringen och finansieringen av tjänster för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, som redan i hög grad har nedprioriterats och 
underfinansierats både inom USA och globalt.”  utom orden ”och rättigheter”

Andra delen ”och rättigheter”
Tredje delen ”Parlamentet betonar med oro att i länder som är starkt beroende av USA:s 

bistånd till folkhälsoprogram skulle upphävandet av domen kunna påverka dessa 
regeringars åtagande om tillhandahållande av abort och andra reproduktiva 
rättigheter.”

punkt 18
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” och utom orden ”särskilt 

abortvård, och att de får tillgång till rättvisa och rättslig prövning när deras 
rättigheter kränks.”

Andra delen dessa ord

punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att erbjuda allt tänkbart 

stöd, inklusive ekonomiskt stöd, till USA-baserade civilsamhällesorganisationer 
som skyddar, främjar och tillhandahåller sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter i landet, som ett uttryck för sitt orubbliga engagemang för dessa 
rättigheter.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att erbjuda en fristad för all 
sjukvårdspersonal som riskerar att utsättas för rättslig förföljelse eller andra 
former av trakasserier till följd av sitt legitima arbete med att tillhandahålla 
abortvård.”

punkt 21
Första delen texten i sin helhet förutom orden “och rättigheter” och utom orden ””bland annat 

genom att kompensera för en eventuell minskning av USA:s finansiering av 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt, och genom att starkt 
förespråka och prioritera allmän tillgång till säker och laglig abort och andra 
tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i sina yttre förbindelser.”

Andra delen dessa ord
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punkt 25
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” och utom orden ”särskilt i 

länder där rätten till och tillgången till abort är begränsad.”
Andra delen dessa ord

punkt 27
Första delen ””Europaparlamentet betonar, i linje med handlingsplanen från Peking och ICPD-

handlingsprogrammet, att alla personers rätt till fysisk integritet och 
självbestämmande måste skyddas och att tillgång till grundläggande tjänster som 
ger verkan åt denna rätt måste säkerställas. Parlamentet betonar att tillgång till 
hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet och att det är statens 
skyldighet att tillhandahålla och garantera hälso- och sjukvård för alla. 
Parlamentet menar att en övergripande global strategi i det grundläggande 
paketet om sexuell och reproduktiv hälsa, inbegripet åtgärder för att förebygga 
och undvika osäkra och olagliga aborter”

Andra delen ”samt tillhandahållande av vård efter aborter, måste integreras i de allmänna 
hälso- och sjukvårdssystemens strategier och program. Parlamentet beklagar att 
hälso- och sjukvård inte är tillgänglig för alla i USA.  Parlamentet påminner om att 
fattigdom är nära kopplat till tvång att fortsätta en graviditet och till brist på säkra 
och lagliga aborter.”

punkt 29
Första delen "övergripande global strategi i det grundläggande paketet om sexuell och 

reproduktiv hälsa, inbegripet åtgärder för att förebygga och undvika osäkra och 
olagliga aborter" och ”Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s 
medlemsstater att avkriminalisera abort samt att undanröja och bekämpa hinder 
för säker och laglig abort och tillgång till hälso- och sjukvård och tjänster för 
sexuell och reproduktiv hälsa”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera tillgång till säkra, lagliga 
och kostnadsfria aborttjänster, till tjänster och förnödenheter för prenatal vård och 
mödravård, frivillig familjeplanering, preventivmedel, ungdomsvänliga tjänster 
samt till förebyggande, behandling, vård och stöd i samband med hiv, utan 
diskriminering.” utom orden ”till säkra, lagliga och kostnadsfria aborttjänster,”

Tredje delen dessa ord

punkt 31
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och rättigheter” (de två första förekomsterna) 

och ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra framsteg i riktning mot 
allmän hälso- och sjukvård, där sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är av 
avgörande betydelse.”

Andra delen dessa ord

skäl C
Första delen ”Osäkra aborter är den främsta orsaken till mödradödlighet och sjuklighet, som 

dock går att förebygga.”
Andra delen ”Bristen på tillgång till säker och laglig abortvård är en kritisk folkhälso- och 

människorättsfråga.  Att förbjuda abort och därmed tvinga kvinnor att söka sig till 
osäkra och hemliga aborter leder till ökad mödradödlighet och sjuklighet.
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skäl E
Första delen ”Ett beslut av Högsta domstolen som upphäver Roe mot Wade-domen skulle 

påverka kvinnors och flickors liv över hela USA, och de skadliga konsekvenserna 
skulle bli mest kännbara för personer i utsatta situationer.”

Andra delen ”Andra aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skulle också 
kunna påverkas negativt om Roe mot Wade-domen upphävs. Begränsningar av 
eller förbud mot aborträtten i USA skulle slå oproportionerligt mot kvinnor som 
lever i fattigdom, särskilt rasifierade kvinnor – däribland färgade kvinnor, kvinnor 
från den latinamerikanska befolkningen och kvinnor från ursprungsbefolkningen – 
samt kvinnor från landsbygdsområden, hbtqi-personer, kvinnor med 
funktionsnedsättning, ungdomar, migrantkvinnor, däribland irreguljära migranter, 
och hushåll med en kvinna som ensamstående förälder.”

Tredje delen ”Offentliga aborttjänster kan ge allmän tillgång till säkra och lagliga aborter för 
alla kvinnor, inbegripet kvinnor i utsatta socioekonomiska situationer.” utom 
ordet ”offentliga” 

Fjärde delen ”offentliga”

skäl G
Första delen ”Texas antog nyligen senatens lagförslag 8, som förbjuder abort efter det att 

fosterhjärtslag börjat, dvs. efter ungefär sex veckors graviditet, utan undantag för 
våldtäkt eller incest eller om fostrets hälsotillstånd inte medger överlevnad efter 
födseln. Förenta staternas högsta domstol har tillåtit lagen att träda i kraft, och 
Texas har kunnat undgå en domstolskontroll av dess författningsenlighet genom 
att befria regeringstjänstemän från att tillämpa lagen och skapa en laglig väg för 
medborgare, mot en belöning på 10 000 US-dollar, att stämma alla som 
tillhandahåller abortvård eller hjälper någon att få en abort i strid med förbudet, 
eftersom det är svårare att bestrida lagen utan en enda enhet med ansvar för 
dess verkställighet.”

Andra delen ”Den bestämmelse som gör det möjligt för medborgarna att stämma alla som 
tillhandahåller aborttjänster gör fältet fritt för trakasserier.”

skäl I
Första delen ”Om Högsta domstolen skulle besluta att upphäva Roe mot Wade-domen kommer 

beslutet om abortens laglighet att återgå till delstaterna. 13 delstater har redan 
antagit så kallade utlösande lagar (trigger laws) om kriminalisering av abort, som 
syftar till att omedelbart förbjuda eller begränsa tillgången till abort om Roe mot 
Wade-domen upphävs. Medräknat dessa 13 delstater är det totalt 26 delstater 
som säkert eller sannolikt kommer att begränsa eller förbjuda abort om det 
konstitutionella skyddet upphävs, eftersom andra delstater skulle kunna försöka 
att antingen återinföra lagar som antagits före 1973,”

Andra delen ”såsom Michigan, Wisconsin och West Virginia, eller att anta nyligen antagna 
abortrestriktioner som blockerats av domstolar, såsom Alabama, Georgien, Iowa, 
Ohio och South Carolina.”

skäl M
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och konservativa tankesmedjor tillhörande den 

amerikanska kristna högern”
Andra delen dessa ord
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skäl O
Första delen ”Trots generella framsteg i skyddet av sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter världen över, även i Europa, är bakslag för rätten till säker och laglig 
abort en källa till allvarlig oro.”

Andra delen ”Ett upphävande av Roe mot Wade-domen kan stärka antiabortrörelsen i 
Europeiska unionen.  Polen är det enda EU-land som har tagit bort ett abortskäl i 
sin lagstiftning, då den illegitima konstitutionsdomstolen den 22 oktober 2020 
upphävde polska kvinnors sedan länge etablerade rättigheter, vilket i praktiken 
innebar ett abortförbud.”

Tredje delen ”Abort är förbjudet på Malta. Medicinska aborter i ett tidigt skede av graviditeten 
är olagliga i Slovakien och inte tillgängliga i Ungern. Tillgången till abort urholkas 
även i Italien. Tillgång till abortvård förvägras i andra EU-länder, som i Kroatien 
nyligen.”

Fjärde delen ”Det är absolut nödvändigt att EU och dess medlemsstater försvarar sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter och betonar att kvinnors rättigheter är 
oförytterliga och inte kan tas bort eller urvattnas. Det är av kritisk betydelse att 
EU och dess medlemsstater fortsätter att göra framsteg med att garantera 
tillgång till säker och laglig abort i rätt tid i enlighet med WHO:s 
rekommendationer och rön.

8. Uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen

Resolutionsförslag: B9-0305/2022, B9-0307/2022

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B9-0305/2022
(ID-gruppen)

Resolutionsförslag -

Resolutionsförslag B9-0307/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, députés)

1 The Left ONU - 77, 477, 16

2 The Left ONU - 65, 489, 9

3 The Left ONU - 62, 478, 33

före punkt 1

4 The Left ONU - 153, 398, 17

efter punkt 1 9 The Left -

efter punkt 2 5 The Left ONU - 65, 388, 116

10 The Left -

11 The Left -

12 The Left -

13 The Left -

14 The Left -

efter punkt 4

15 The Left -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

16 The Left -

37 Verts/ALE ONU - 116, 336, 113

17 The Left ONU - 99, 359, 103

18 The Left -

19 The Left -

20 The Left -

21 The Left -

22 The Left -

23 The Left ONU - 104, 354, 105

24 The Left -

25 The Left ONU - 64, 381, 119

26 The Left ONU - 65, 373, 124

27 The Left -

28 The Left ONU - 206, 258, 96

38 PPE, S&D, 
Renew

ONU + 359, 166, 37

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

3/ONU ↓

punkt 5

originaltexten

4/ONU ↓

29 The Left ONU - 115, 326, 110

30 The Left -

31 The Left -

32 The Left -

33S The Left -

34S The Left -

35 The Left -

punkt 6

36 The Left ONU - 170, 358, 32



P9_PV(2022)06-09(VOT)_SV.docx 20 PE 733.410

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

39 PPE, S&D, 
Renew

ONU + 391, 110, 56

6 The Left -efter skäl B

7 The Left -

efter skäl D 8 The Left ONU - 69, 444, 43

Resolutionsförslag (texten i sin helhet) ONU + 355, 154, 48

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: slutomröstning
Verts/ALE: ÄF 37
PPE: ÄF 38, 39
The Left: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 36

Begäranden om delad omröstning
The Left:
punkt 5
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”relevanta” och “så kallade övergångsklausuler 

och i händelse av en nödsituation” (i punktsats 1) och “försvar” (i punktsats 2) 
och utom punktsats 5

Andra delen ”relevanta” och “så kallade övergångsklausuler och i händelse av en 
nödsituation” (i punktsats 1) 

Tredje delen “försvar” (i punktsats 2)
Fjärde delen punktsats 5

9. Ett nytt handelsinstrument för att förbjuda produkter som tillverkas 
genom tvångsarbete

Resolutionsförslag: B9-0291/2022

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B9-0291/2022
(utskott INTA)

Resolutionsförslag ONU + 503, 6, 4

Begäranden om omröstning med namnupprop
The Left: slutomröstning


