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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. Läget för fritidsfisket i EU 

Betänkande: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 601, 43, 27 

 

Övrigt : 

Skäl L ska lyda enligt följande:  

”L. Enligt en färsk studie som beställdes av Europaparlamentet kan effekterna av fritidsfisket 

variera mellan olika fiskbestånd, och utgöra 2 procent (makrill) – 43 procent (lyrtorsk) av den 

totala fångsten.” 

Skäl X ska lyda enligt följande: 

”X. I vissa fall utgör fångster från fritidsfiske en betydande andel av den totala 

fiskedödligheten för beståndet, och bör därför beaktas när fiskemöjligheterna fastställs. Enligt 

en färsk rapport som beställdes av Europaparlamentet kan den uppskattade procentuella 

andelen av totalfångsterna inom fritidsfisket till havs variera kraftigt beroende på målart – 

från 2 procent för makrill till 43 procent för lyrtorsk.” 
 

 

2. Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-

derivat och transaktionsregister ***I 

Betänkande: Werner Langen (A8-0181/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 1 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska 

unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

382 utskottet ONU + 558, 71, 48 
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4. Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I 

Betänkande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

47 utskottet ONU + 612, 56, 11 

kommissionens 

uttalanden 

48 utskottet  +  

 

 

5. Modernisering av utbildningen i EU 

Betänkande: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 32    originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 79  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 97  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 136  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 473, 158, 37 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 532, 75, 71 
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Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter: punkt 136 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter: 

punkt 32 

Första delen ”Europaparlamentet bekräftar behovet av att utbildningssystem på alla nivåer 

bibehåller ett jämställdhetsperspektiv som tar hänsyn till behoven hos människor 

som utsätts av olika former av diskriminering,” 

Andra delen ”däribland personer med funktionsnedsättning, hbti-personer och personer från 

marginaliserade grupper.” 

 
punkt 79 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar till ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna i 

moderniseringen av utbildningen.” 

Andra delen ”Medlemsstaterna uppmanas med kraft att börja tillämpa principerna i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter, som erbjuder möjligheter att minska 

ojämlikheten i Europa genom utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande.” 

 
punkt 97 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa stereotypa 

könsmönster inom utbildningen, för att garantera att även kvinnor har möjlighet och 

frihet att välja den karriär de önskar.  Parlamentet är i detta sammanhang oroat över 

de stereotyper som kvarstår i läromedel i vissa medlemsstater, och lärares olika 

beteenderelaterade förväntningar på flickor och pojkar.  Parlamentet påpekar 

behovet av att införliva principen om jämställdhet både i lärarnas grund- och 

fortbildning och i undervisningsmetoderna, i syfte att få bort eventuella hinder som 

gör att studerande inte kan förverkliga sin fulla potential oberoende av kön.” 

Andra delen ”När medlemsstaterna inför jämställdhet mellan kvinnor och män i läro- och 

kursplaner för regionala utbildningssystem, uppmanas de ägna särskild 

uppmärksamhet åt de mest avlägsna regionerna och ha i åtanke de höga nivåer av 

våld mot kvinnor som registreras där.  Parlamentet betonar att utbildningssystemen 

på alla nivåer måste omfatta ett jämställdhetsperspektiv och ta hänsyn till behoven 

hos människor som utsätts för diskriminering.” 
 

 

6. En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor 

Betänkande: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 605, 38, 30 

 


