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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
LT lågt tröskelvärde (1/20 av ledamöterna)
MT medelhögt tröskelvärde (1/10 av ledamöterna)
HT högt tröskelvärde (1/5 av ledamöterna)
sluten sluten omröstning
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1. Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019: 
 Införande av överskottet från budgetåret 2018

Betänkande: John Howarth (A9-0005/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 601, 40, 12

2. Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019: förstärkning av 
centrala program för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+

Betänkande: John Howarth (A9-0004/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 614, 69, 10

3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Österrike, 
Italien och Rumänien

Betänkande: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (en majoritet av parlamentets ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 645, 18, 30

4. Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019: om utnyttjande av 
Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Österrike, Italien och 
Rumänien

Betänkande: John Howarth (A9-0006/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 649, 19, 30
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5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
(EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

Betänkande: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (en majoritet av parlamentets ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 580, 61, 67

6. Förenade kungarikets utträde ur EU

Resolutionsförslag: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

delad

1 +

punkt 4 originaltexten

2 / ONU + 541, 149, 11

delad

1/ONU + 504, 167, 28

punkt 12 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 14 originaltexten

2 +

punkt 17 originaltexten särsk. +

punkt 20 originaltexten särsk. +

deladskäl A originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

delad

1 +

skäl D originaltexten

2 +

skäl K originaltexten särsk. +

skäl N originaltexten särsk. +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 544, 126, 38

Förslag till resolution B9-0039/2019
(ID)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: Punkterna 4 (andra delen), och 12 (första delen), slutomröstning (B9-0038/2019)

Begäranden om särskild omröstning
ECR: skäl K
ID: punkterna 17 och 20 skäl N

Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet betonar att det helt och hållet vore Förenade kungarikets 

regerings ansvar om det skulle utträda ur EU utan ett avtal.”
Andra delen ”Parlamentet påpekar dessutom de följder som ett sådant utträde utan avtal skulle ha 

för gränsen mellan Nordirland och Irland samt för långfredagsavtalets verkan och 
genomförande.”

punkt 14
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”och att de heller inte återskapar fördelarna med 

medlemskap i EU eller villkoren i någon av de övergångsperioder som föreskrivs i 
utträdesavtalet.”

Andra delen dessa ord

skäl A
Första delen texten i sin helhet utom orden “och beklaglig” och ”negativa”
Andra delen dessa ord

skäl D
Första delen ”För närvarande bor det ungefär 3,2 miljoner medborgare från de resterande 27 

medlemsstaterna (EU-27) i Förenade kungariket och 1,2 miljoner medborgare från 
Förenade kungariket (nedan kallade brittiska medborgare) i EU-27. De medborgarna 
bosatte sig i en annan medlemsstat på grundval av de rättigheter som tillkommer 
dem enligt EU:s lagstiftning”
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Andra delen ”och utifrån antagandet att de skulle fortsätta att åtnjuta dessa rättigheter livet ut.”

ECR, ID:
punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att de grundläggande alternativ som Förenade 

kungariket har när det gäller gränsen mellan Irland och Nordirland är och kommer 
att förbli desamma oavsett regering. Parlamentet påminner om att Förenade 
kungarikets regering förkastade det första förslaget från EU om en nödlösning enbart 
för Nordirland och begärde därefter att den skulle omformas i den form som nu finns 
i utträdesavtalet. Parlamentet uttrycker sin beredvillighet att återgå till en nödlösning 
enbart för Nordirland,”

Andra delen ”men betonar att det inte kommer att ge sitt godkännande till ett utträdesavtal utan 
en nödlösning.”


