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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
1/20 lågt tröskelvärde (1/20 av ledamöterna)
1/10 medelhögt tröskelvärde (1/10 av ledamöterna)
1/5 högt tröskelvärde (1/5 av ledamöterna)
sluten sluten omröstning
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1. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I

Betänkande: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 516, 23, 17

Övrigt
Av förfarandemässiga skäl införs följande skäl i slutakten:
”Med tanke på ärendets brådskande karaktär, som följer av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen, är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i 
artikel 4 i protokoll 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget 
om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.”

2. Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade 
kungarikets fiskefartygs fiske i unionens vatten ***I

Betänkande: Chris Davies (A9-0014/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 574, 24, 2

Övrigt
Av förfarandemässiga skäl införs följande skäl i slutakten:
”Med tanke på ärendets brådskande karaktär, som följer av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen, är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i 
artikel 4 i protokoll 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget 
om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.”

3. Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget 2020 i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen ***

Rekommendation: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännandeförfarande

ONU + 543, 30, 46
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4. Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 
***I

Förslag till förordning (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
kommissionens förslag

ONU + 618, 0, 6

Övrigt
Av förfarandemässiga införs följande skäl i slutakten:
”Med tanke på ärendets brådskande karaktär, som följer av Förenade kungarikets utträde ur 
unionen, är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i 
artikel 4 i protokoll 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget 
om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.”


