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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. Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket***I 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0250/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 601, 10, 56 

 

 

2. Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området 

polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor ***I 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0251/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 618, 8, 57 

 

 

3. Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete ***I 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0252/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 623, 6, 57 

 

 

4. Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av 

sydlig tonfisk *** 

Rekommendation: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 627, 33, 27 
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5. Försäkringsförmedling ***I 

Kompletterande betänkande: Werner Langen (A8-0315/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 1 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 579, 40, 67 

 

 

 

6. Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom 

Betänkande: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt förslag till 

resolution 

1 ENF  -  

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 530, 154, 6 

3/ 

ONU 

- 283, 395, 12 

4/ 

ONU 

↓  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 10  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 326, 318, 43 

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 / EO + 426, 235, 25 

2 / EO + 348, 311, 23 

punkt 21  originaltexten särsk./ 

EO 

- 290, 364, 35 

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

- 303, 349, 42 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 47  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 556, 112, 27 

2/ 

ONU 

- 314, 368, 11 

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

- 128, 535, 32 

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 502, 175, 18 

omröstning: resolution från EMPL-utskottet 

(texten i sin helhet) 

ONU + 569, 77, 49 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkt 47 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 10, 18, 38 

ECR: punkterna 3, 10, 21, 47 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 1 

Första delen "Europaparlamentet rekommenderar ... specifikt till barn, " 

Andra delen "men också till arbetslösa ...sociala rättigheter." 

 

punkt 18 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "genom att införa minimistandarder för barns 

bostäder" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 22 

Första delen "Europaparlamentet rekommenderar ... nå de målen." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna ... i barnens framtid. 
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punkt 38 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "garantera kvinnor rätten till sexuell och reproduktiv 

hälsa genom att tillhandahålla spädbarnsvård" 

Andra delen dessa ord 

 
ALDE: 

punkt 47 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "som tilldelas en specifik budgetpost" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

skäl G 

Första delen "Parlamentet har upprepade ... barnen som rättighetsinnehavare." 

Andra delen "Det är dock beklagansvärt ... europeiska planeringsterminen." 

 
punkt 9 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och kommissionen" och "enas om EU-standarder 

eller" (EN version "agree on EU standards or") 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 16 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Europa 2020-" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 30 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och system" och ", till exempel .... flextid"" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 34 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "tillgänglig och rimligt prissatt" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 44 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen ... en uttrycklig prioritering" 

Andra delen "under den europeiska planeringsterminen ...eller social utestängning." 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet rekommenderar kommissionen  att... så att trepelar-strategin kan 

ge bättre resultat" 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna ... påverkar fattigdomen." utom orden "att i 

varje årlig tillväxtöversikt ... den europeiska planeringsterminen" 

Tredje delen "att i varje årlig tillväxtöversikt ... i den europeiska planeringsterminen" utom ordet 

"bindande" 

Fjärde delen "bindande" 

 
ECR, GUE/NGL: 

skäl D 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "som har ökat på grund av oansvarig och ekonomiskt 

ohållbar regerings- och budgetpolitik" 

Andra delen dessa ord 
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7. Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper 

Betänkande: Terry Reintke (A8-0314/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 3  originaltexten särsk. +  

punkt 4  originaltexten särsk. +  

punkt 6  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 627, 60, 6 

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 10  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten ONU + 536, 131, 27 

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 17  originaltexten ONU + 561, 125, 9 

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 21  originaltexten särsk. +  

punkt 22  originaltexten särsk. +  

punkt 26  originaltexten ONU + 645, 48, 1 

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 33  originaltexten särsk. +  

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 42 1 fler än 

76 ledamöter 

 +  

 originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 ↓  

2 ↓  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten särsk. +  

punkt 52  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 5  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 6  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 17  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 19  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 21  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 23  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 24  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 25  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 26  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 29  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 32  originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl N  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl O  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl P  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl R  originaltexten särsk. +  

skäl U  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 574, 84, 36 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 6 (första delen), 17, 26 

Verts/ALE: punkt 11 
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Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 11 

ENF: beaktandeled 5, 6, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, skäl C, R, punkterna 3, 4, 6, 10, 

13, 17, 19, 21, 22, 28, 33, 34, 40, 51, 52 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 6 

Första delen "Parlamentet uppmanar kommissionen ... och civilsamhällets delaktighet." 

Andra delen "Parlamentet betonar att ... segregering på något sätt." 

 
ENF: 

skäl A 

Första delen "Syftet med sammanhållningspolitiken ... de mest marginaliserade 

befolkningsgrupperna" 

Andra delen "och grupper och individer ... och hälso- och sjukvårdssystem." 

 
skäl E 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "migranter" 

Andra delen detta ord 

 
skäl I 

Första delen "Den ekonomiska krisen ... marginaliserade befolkningsgrupper" 

Andra delen "och försöken att ... den typen av åtgärder." 

 
skäl N 

Första delen "Kommissionen har inte ... utifrån sina nationella indikatorer." 

Andra delen "Marginalisering kan dock ... behov av hjälp." 

 
considérant O 

Första delen "Marginalisering är ett ... grupper i samhället." utom orden "minoriteter, romer," och 

"migranter, flyktingar" 

Andra delen "minoriteter, romer," och "migranter, flyktingar" 

Tredje delen "Rasism, patriarkala strukturer, ... maktlöshet för kvinnor." 

 
skäl P 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "flyktingar och asylsökande och" och "och 

ursprungsbefolkning" 

Andra delen "flyktingar och asylsökande och" 

Tredje delen "och ursprungsbefolkning" 

 
skäl Q 

Första delen "I Europa finns ... största etniska minoritet" 

Andra delen "och en av ... marginaliserade befolkningsgrupperna." 

 
skäl U 

Första delen "Både formell och informell ...på flera grunder," 

Andra delen "när det gäller ... inte glömmas bort." 

 
punkt 2 

Första delen "Europaparlamentet erinrar om ... på romernas situation" 

Andra delen "och det på intet ... deras levnadsförhållanden." 
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punkt 8 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "migranterna" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet anser att ...integrera marginaliserade befolkningsgrupper." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna ... serviceinriktad inställning." 

 
punkt 14 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "när de genomför EU-ramen för nationella strategier 

för integrering av romer," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet framhåller att ... rent formellt." 

Andra delen "Parlamentet framhåller vikten ... bidra till partnerskapet." 

Tredje delen "Parlamentet är oroat ... uppförandekoden för partnerskap." 

Fjärde delen "Parlamentet uppmanar kommissionen ... inom detta område." 

 
punkt 30 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "främst genom att låta dem delta i högre grad i det 

politiska beslutsfattandet" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 31 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "exempelvis romers" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att ... utvärderings- och uppföljningsmekanismer" 

Andra delen "och uppmanar kommissionen ...till marginaliserade befolkningsgrupper." 

 
punkt 42 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att ... måste undanröjas." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar ... behovsanpassade tjänster." 

 
punkt 50 

Första delen "Europaparlamentet understryker ... och politiska rekommendationer" 

Andra delen "för att se till ... nya programplaneringsperioden." 
 

 

8. EU:s roll i FN 

Betänkande: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015) 

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 ONU + 560, 67, 65 

punkt 10  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 353, 327, 10 

punkt 13  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 566, 94, 33 

2 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 504, 164, 28 

2/ 

ONU 

+ 497, 166, 18 

3/ 

ONU 

+ 555, 86, 49 

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 517, 78, 102 

punkt 21  originaltexten särsk. +  

efter punkt 22 1 fler än 

76 ledamöter 

 +  

2 fler än 

76 ledamöter 

EO + 371, 302, 12 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 28  originaltexten särsk. +  

efter punkt 33 3 fler än 

76 ledamöter 

ONU - 303, 387, 4 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 304, 363, 22 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

skäl Z  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 488, 137, 42 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 3, punkterna 6, 13 (första delen), 14, 16 (tredje delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 10, 21, 28 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet är övertygat ... ett mer effektivt sätt." 

Andra delen "Parlamentet uppmuntrar de ... mot mänskligheten." 

 
punkt 16 

Första delen "Genom vidare samarbete ... kommissioner och kommittéer." 

Andra delen "Europaparlamentet efterlyser en ... EU talar med en röst." 

 
ECR: 

punkt 27 

Första delen "Det är viktigt att EU ... och icke-diskriminering." 

Andra delen "Europaparlamentet välkomnar det ... av hbti-personers rättigheter." 
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punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet anser att ... och icke-redundant sätt." 

Andra delen "G7- och G20-gruppernas verksamhet ... få större resurser." 

 
punkt 35 

Första delen "Europaparlamentet stöder målet ... domstolarnas jurisdiktion respekteras." 

Andra delen "Kommissionen uppmanas ... utarbetandet av investeringsavtal. " 

Tredje delen "Om en permanent internationell ... inom FN-systemet," 

Fjärde delen "och parlamentet anser ... det gäller finansieringsfrågor." 

 
skäl Z 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "skydd av asylrätten" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, S&D: 

punkt 14 

Första delen "Med tanke på EU:s ... reformen av säkerhetsrådet." utom orden"det långsiktiga 

målet att EU får en plats i ett utvidgat säkerhetsråd" 

Andra delen "det långsiktiga målet att EU får en plats i ett utvidgat säkerhetsråd" 

Tredje delen "Med tanke på EU:s ... reformen av säkerhetsrådet." 

 


