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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 förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för 

medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda 

terroristbrott och andra grova brott * 

Betänkande: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 543, 37, 54 

 

 

2. Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: 

unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 600, 43, 2 

 

 

3. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom 

ramen för den europeiska migrationsagendan 

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (kvalificerad majoritet erfordras och 3/5 av 
de avgivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 573, 66, 10 

 

 

4. Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Flyktingkrisen: omedelbara finanspolitiska 

åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan 

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

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 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 11 2 Verts/ALE  

GUE/NGL 

ONU + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE  

GUE/NGL 

ONU - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE  

GUE/NGL 

ONU - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE  

GUE/NGL 

 -  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter skäl G 1 Verts/ALE  

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 577, 66, 14 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 2, 3, 5 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl G 

Första delen "Ökningen av antalet ... årliga budgetförfarandet " 

Andra delen "och översynen av den fleråriga budgetramen" 

 



P8_PV(2015)10-14(VOT)_SV.doc 4 PE 570.044 
 

punkt 3 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "eftersom de föreslagna åtgärderna helt klart inte 

kommer att vara tillräckliga" och "bland annat sök- och räddningsinsatserna, och att 

föreslå en översyn av den fleråriga budgetramen i enlighet med detta" 

Andra delen "eftersom de föreslagna åtgärderna helt klart inte kommer att vara tillräckliga" 

Tredje delen "bland annat sök- och räddningsinsatserna, och att föreslå en översyn av den 

fleråriga budgetramen i enlighet med detta" 

 
punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet påminner ... under 2016" 

Andra delen "vilka kanske ... olika rubrikerna" 
 

 

5. Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet 

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

 

6. Utnämning av verkställande direktör för Efsi *** 

Betänkande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (Sluten omröstning (artikel 182.1 i 

arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: utnämning av 

Wilhelm Molterer 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi *** 

Betänkande: Jean Arthuis et Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (Sluten omröstning (artikel 182.1 i 
arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: utnämning av 

Iliyana Tsanova 

 + 454, 130, 64 
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8. Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris 

Betänkande: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 7-8 Verts/ALE  +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9 4 PPE ONU - 273, 359, 25 

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

efter punkt 10 5 PPE ONU - 261, 368, 29 

efter punkt 12 9 Verts/ALE EO + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE EO - 310, 334, 10 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 13 11 Verts/ALE EO - 275, 360, 22 

punkt 14 2 ECR ONU - 257, 342, 57 

 originaltexten särsk. +  

efter punkt 16 12 Verts/ALE  +  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO + 333, 315, 8 

punkt 20 3 ECR  -  

punkt 24 13 Verts/ALE  -  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 380, 229, 44 

punkt 28  originaltexten ONU + 500, 144, 6 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 337, 316, 2 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 479, 133, 42 

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

6 +  

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

efter punkt 77 14 Verts/ALE EO + 330, 310, 6 

efter punkt 80   EO + 418, 187, 38 

amendement oral 

skäl H 1 ECR  -  

skäl K 6 PPE EO + 325, 293, 22 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 434, 96, 52 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: ÄF 2, 4, punkterna 28, 54 (andra delen) 

Verts/ALE: ÄF 2, 4 

EFDD: ÄF 4, 5 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 14 

GUE/NGL: punkt 28 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar G7-ländernas ... strategier för utfasning" 

Andra delen "genom att prioritera ... förorenande energikällan." 

 
punkt 13 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "den övre gränsen i" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 17 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "utfasning av subventioner ... till 

kolkraftverksteknik," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen ... till UNFCCC" 

Andra delen "och meddela ... minst 2 gigaton" 
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punkt 53 

Första delen "Europaparlamentet önskar att EU ... avseende klimatfinansiering." 

Andra delen "Parlamentet erinrar om ... fullständig additionalitet." 

 
punkt 54 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser ... till klimatfinansiering," 

Andra delen "däribland att ... teknisk innovation" 

 
PPE: 

punkt 25 

Första delen Europaparlamentet påpekar ... att målen uppnås" 

Andra delen "genom att motverka ... återanvända råvaror" 

 
GUE/NGL: 

punkt 10 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "av biomassa, avskiljning och lagring av koldioxid," 

och "med koldioxidfällor" 

Andra delen "av biomassa, avskiljning och lagring av koldioxid," 

Tredje delen "med koldioxidfällor" 

 
punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet framhåller att ... inte kunna uppnås." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar vidare ... i utvecklingsländer." 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 29 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "en långvarig prisstabilitet för utsläppsrätter och" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

punkt 55 

Första delen: "Europaparlamentet efterlyser ... klimatrelaterade investeringar" utom orden "en 

prissättning av koldioxid på bred basis som" och "dels från koldioxidprissättning av 

bränslen som används vid internationella transporter" 

Andra delen "en prissättning av koldioxid på bred basis som" 

Tredje delen: "dels från koldioxidprissättning av bränslen som används vid internationella 

transporter" 

Fjärde delen: "Parlamentet vill dessutom att jordbruksstödet delvis används för att garantera 

investeringar i produktion och användning av förnybar energi på jordbruken." 

Femte delen: "Parlamentet framhåller vikten ... gröna obligationer." utom orden "bland annat 

genom att frångå exportkrediter för sådana investeringar" 

Sjätte delen: "bland annat genom att frångå exportkrediter för sådana investeringar" 

 
ECR, PPE: 

punkt 57 

Första delen: "Europaparlamentet efterlyser konkreta ... gjorde 2009" 

Andra delen "och som handlade ... fossila bränslen" 

Tredje delen: "senast 2020" 
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Övrigt 

Anne-Marie Mineur lade fram följande ändringsförslag att införas efter punkt 80: 

"80a. Europaparlamentet påpekar att lobbyaktiviteter före och under COP21-förhandlingarna kan 

påverka resultatet av förhandlingarna. Europaparlamentet betonar därför att sådana aktiviteter bör vara 

transparenta, tydligt angivna i UNFCCC:s dagordning för COP21 och att konferensen bör göra det 

möjligt med säkerställd tillgång för alla berörda parter." 

 


