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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. Val av kommissionen

Val av kommissionen

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

val ONU + 461, 157, 89

2. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

Betänkande: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 669, 7, 17

3. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara 
budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar 
och säkerhetshot innebär

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 558, 62, 83

4. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra 
förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 656, 21, 19

5. Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag

Betänkande: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019) (majoritet av 
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parlamentets ledamöter erfordrades för att avvisa det gemensamma förslaget)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

gemensamt förslag ONU + 543, 136, 23


