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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 

§ punkt 

artikel artikel 

skäl skäl 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet ***I 

Betänkande: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller 

utgörs av villkorad tillgång ***I 

Rekommendation: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet 

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

4. Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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5. Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

6. Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet 

Betänkande: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

7. Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om att 

förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets 

potential 

Begäran om samråd 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

8. Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om en 

möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande 

institutionella struktur 

Begäran om samråd 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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9. Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om att förbättra Europeiska 

unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential 

Begäran om samråd 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

10. Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och 

anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur 

Begäran om samråd 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

11. Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella 

avtal ***I 

Betänkande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 1 m.d. utskottet EO + 517, 146, 27 

skäl 16 1 m.d. utskottet ONU + 568, 72, 50 

artikel 2, punkt 2 1 m.d. utskottet delad   

1/ 

ONU 

+ 603, 75, 10 

2/ 

ONU 

+ 549, 86, 50 

artikel 2, punkt 2a 1 m.d. utskottet delad   

1/ 

ONU 

+ 584, 52, 52 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2/ 

ONU 

+ 514, 147, 12 

artikel 13, punkt 1, 

inledningen 

1 m.d. utskottet delad   

1/ 

ONU 

+ 596, 15, 75 

2/ 

ONU 

+ 491, 120, 72 

artikel 26a 1 m.d. utskottet ONU + 530, 143, 15 

strykning av artikel 18 1 m.d. utskottet ONU + 538, 148, 4 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU omröstningen 

uppskjuten 

artikel 61.2 2 i 

arbetsordningen 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1 m.d. (artikel 14a), ÄF 1 m.d. (strykning av artikel 18), ÄF 1 m.d. (artikel 2, 

punkt 2a), ÄF 1 m.d. (artikel 13, punkt 1, inledningen) 

EFDD: ÄF 1 m.d. (artikel 2, punkt 2), ÄF 1 m.d. (artikel 2, punkt 2a) 

GUE/NGL: ÄF 1 m.d. (skäl 16), ÄF 1 m.d. (artikel 2, punkt 2, andra delen) 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 1 m.d. (artikel 2, punkt 2a) 

Första delen hela texten utom orden "5d b–g, 7.1 aa", "7.1 ba", "7.1 bc", "11" 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 1 m.d. (artikel 13, punkt 1, inledningen) 

Första delen hela texten utom orden "som inte bygger på reglerade uppgifter" 
Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

ÄF 1 m.d. (artikel 2, punkt 2) 

Första delen hela texten utom orden "Centralbanker, när dessa ... konstitutionella strukturer." 

[led a] 

Andra delen dessa ord 
 

 

12. Finansiering för utveckling 

Betänkande: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 357, 325, 7 

efter punkt 14 1 föredraganden  +  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 354, 301, 28 

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 582, 79, 28 

 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 8 

Första delen hela texten utom orden "koldioxidskatter .... koldioxidmarknaden" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rätt till detta" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

punkt 26 

Första delen hela texten utom orden "se offentliga … inom alla branscher, för att" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 30 

Första delen "Europaparlamentet vill se ... i detta sammanhang." 

Andra delen "Parlamentet vill se ... tekniköverföringen." 

 
Verts/ALE: 

punkt 6 

Första delen hela texten utom orden "taking into account budgetary constraints" [anm. dessa ord 

saknas i den svenska versionen.] 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet påminner ... i utvecklingsländerna." 

Andra delen "Parlamentet insisterar ... lokala företag." 

Tredje delen "Parlamentet betonar ... programmet Ebola+." 
 

 

13. Säkrare hälso- och sjukvård i Europa 

Betänkande: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5 1 fler än 

76 ledamöter 

 +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 331, 324, 30 

punkt 15, led c  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 18  originaltexten särsk. +  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 301, 356, 30 

3 +  

punkt 63, led p  originaltexten särsk. +  

punkt 64  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 352, 329, 4 

punkt 67, led b  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 399, 259, 28 

punkt 67, led c  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 368, 277, 39 

punkt 67, led f  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 71  originaltexten särsk./ 

EO 

- 305, 325, 53 

punkt 72  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 396, 260, 29 



P8_PV(2015)05-19(VOT)_SV.doc 9 PE 558.339 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 387, 266, 34 

punkt 79  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 80 2 fler än 

76 ledamöter 

ONU + 344, 322, 22 

skäl AB  originaltexten särsk. +  

skäl AI  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 392, 268, 25 

skäl AAC  originaltexten särsk./ 

EO 

- 223, 434, 31 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 637, 32, 10 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkt 64, skälen AB och AAC 

PPE: punkterna 15 led c, 63 led p, 67 led b, 71, skäl AI 

S&D: punkt 18 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

§ 48 

Första delen "Europaparlamentet menar ... uppmärksammas bättre." 

Andra delen "Parlamentet anser ... patogenerna blir resistenta." 

 
ALDE: 

punkt 6 

Första delen hela texten utom ordet "kvantitativa" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 15, led c 

Första delen hela texten utom orden "vårdsystemen och ... av politiska val" 

Andra delen dessa ord 
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GUE/NGL: 

punkt 47 

Första delen "Europaparlamentet anser ... stimulera forskning" 

Andra delen "genom att t.ex. ... innovativa läkemedel." 

 
punkt 79 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... läkemedelsindustrin," 

Andra delen "vilket initiativet  ... är ett exempel på." 

 
PPE: 

punkt 5 

Första delen hela texten utom orden "att vårdsystemen... och, i synnerhet," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 67, led c 

Första delen "Att skärpa kontrollerna ... yrkeskvalificerade veterinärer" 

Andra delen "och koppla isär ... ekonomiska incitament." 

 
punkt 67, led f 

Första delen hela texten utom orden "snarare än genom profylaktisk användning av antibiotika" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 72 

Första delen hela texten utom orden "att införa bestämmelser ... inom humanmedicinen" 

[strecksats 1] och "att upprätta en EU-databas ... antimikrobiella medel används" 

[strecksats 4] 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 73 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... livsmedelsproducerande djur," 

Andra delen "och i synnerhet ... innehåller läkemedel." 

 
S&D: 

punkt 62 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... för ny antibiotika." 

Andra delen "Det kan t.ex. ske ... till företaget i fråga," 

Tredje delen "vilket skulle avspegla ... kontroll över volymerna." 
 

 

14. Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag 

Betänkande: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 318, 332, 34 

3 +  

punkt 29  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 387, 289, 7 

rubrik efter punkt 32  originaltexten ONU + 365, 314, 8 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 412, 258, 11 

3 +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 377, 258, 47 

4 +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 334, 343, 6 

punkt 42  originaltexten särsk. +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl E  originaltexten särsk. +  

skäl K  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 519, 93, 60 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: rubriken efter punkt 32 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 29, 31 

EFDD: punkt 42 

GUE/NGL: punkterna 15, 29 och 42 

Verts/ALE: skäl E, punkterna 30 och 42 
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Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl C 

Första delen hela texten utom orden "Europeiska rådet har ... bli resurseffektivare." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 15 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet anser ... framgång på lång sikt och" och 

"utnyttjandet av naturtillgångar ... av naturtillgångar." 

Andra delen "Parlamentet anser ... framgång på lång sikt och" 

Tredje delen "utnyttjandet av naturtillgångar ... av naturtillgångar." 

 
Verts/ALE: 

skäl K 

Första delen "Det finns visserligen ... hållbarhet ur miljösynvinkel." 

Andra delen "Kompetenshöjning ... tillväxtinriktade företag." 

 
skäl L 

Första delen hela texten utom orden "och därför behöver ... att arbeta inom" och "överdrivet 

betungande lagstiftning" 

Andra delen "och därför behöver ... att arbeta inom" 

Tredje delen "överdrivet betungande lagstiftning" 

 
punkt 34 

Första delen hela texten utom orden "Europaparlamentet välkomnar ... betungande 

lagstiftningsförslag" och "att inte lägga fram ... medelstora företagen och" 

Andra delen "Europaparlamentet välkomnar ... betungande lagstiftningsförslag" 

Tredje delen "att inte lägga fram ... medelstora företagen och" 

 
punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar ... befintlig lagstiftning." 

Andra delen "Parlamentet betonar ...  inte stöter på hinder." 

 
punkt 39 

Första delen hela texten utom orden "och anser att ... ambitiösa företagare" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 11 

Första delen hela texten utom orden "kapital likställt med ... och garantiplattformar)" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 37 

Första delen "Europaparlamentet anser ... entreprenörskapskultur" 

Andra delen "och utveckling ... och konkurrenskraften." 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

punkt 35 

Första delen hela texten utom orden "i sina system för ... instrument och [inte använda]", 

"miljöfarliga" och "Parlamentet uppmanar ... bli mera enhetlig." 

Andra delen "i sina system för ... instrument och [inte använda]" 

Tredje delen "miljöfarliga" 

Fjärde delen "Parlamentet uppmanar ... bli mera enhetlig." 
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EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden "och i bilaterala handelsavtal som det transatlantiska 

partnerskapet för handel och investeringar" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... nationella lagstiftningen." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar ... produkter och lösningar." utom orden "entydigt och 

enhetligt" ... "regler för offentlig upphandling, även" och "avsevärda hinder ... 

samtidigt" 

Tredje delen "regler för offentlig upphandling, även" och "avsevärda hinder ... samtidigt" 
 

 


