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BILAGA 1

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 resolutionsförslag
sluten sluten omröstning
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1. Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***III

Betänkande: Helmuth MARKOV (A6-0005/2006)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: gemensamt förslag +

2. Färdskrivare vid vägtransporter ***III

Betänkande: Helmuth MARKOV (A6-0006/2006)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: gemensamt förslag +

3. Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***I

Betänkande: Jacques TOUBON (A6-0412/2005)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

1-8
10-16

20
31

utskottet +

18 utskottet särsk./
EO

+ 333,184,48

19 utskottet ONU + 448,89,45

21 utskottet särsk. +

22 utskottet särsk. +

23 utskottet särsk. +

24 utskottet särsk. +

25 utskottet särsk./
EO

+ 370,191,43

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott - särskild 
omröstning

26 utskottet särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

27 utskottet särsk. +

28 utskottet särsk. +

29 utskottet särsk. +

30 utskottet särsk. +

9 utskottet -artikel 1

32 PPE-DE +

33 PPE-DE +bilaga, punkt 1

17 utskottet 

omröstning: ändrat förslag +

omröstning: lagstiftningsresolution +

Begäran om särskild omröstning
PPE-DE: ÄF 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30
ALDE: ÄF 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30
UEN: ÄF 18 och 24

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM: ÄF 19

4. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - 2004

Betänkande: Elmar BROK (A6-0389/2005)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 9 5 PSE +

efter punkt 9 6 PSE + ändrat muntligen

punkt 12 7 PSE +

punkt 19 8 PSE +

efter punkt 22 1 Verts/ALE ONU - 73,504,29

punkt 24 3 Verts/ALE +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

efter punkt 24 4 Verts/ALE ONU + 544,52,10
ändrat muntligen

efter punkt 28 - + ändrat muntligen

punkt 31 9 PSE +

punkt 34 2 Verts/ALE -

punkt 38 originaltexten + ändrat muntligen

efter punkt 44 10 PSE +

efter strecksats 6 11 PSE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1 och 4
GUE/NGL: ÄF 1

Övrigt
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, suppleant för föredragande Elmar Brok, föreslog följande muntliga 
ändringsförslag:

Punkt 28a (ny)

"28a. Europaparlamentet bekräftar Förenta nationernas begäran till Europeiska unionen att bidra till 
säkerhetsarrangemangen kring de kommande valen i Demokratiska republiken Kongo i form av ett 
militärt uppdrag. Parlamentet uppmanar rådet att noggrant undersöka vilka möjligheter som för 
närvarande finns."

Punkt 38

"38. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen måste göra sitt yttersta tillsammans med de irakiska 
myndigheterna, Förenta nationerna och andra relevanta regionala aktörer för att bidra till Iraks 
konstitutionella process efter de allmänna val som ägde rum den 15 december 2005. Parlamentet 
välkomnar Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, som är en gemensam insats 
inom ramen för GUSP, och efterlyser finansiering av framtida åtgärder med medel från unionens 
budget. Parlamentet stöder öppnandet av ett representationskontor för kommissionen i Bagdad under 
de närmaste månaderna."

Jan Marinus Wiersma föreslog följande muntliga ändingsförslag:

ÄF 6
"9a. Europaparlamentet betonar de viktiga, utrikespolitiska aspekterna i de energipolitiska frågorna. 

Parlamentet rekommenderar att man vid uppdateringen av EU:s säkerhetspolitik särskilt 
uppmärksammar unionens ökande beroende av energi och andra strategiska varor från länder och 
regioner som blir allt mer instabila, och att man därvid belyser eventuella framtida händelseförlopp 
och frågan om tillgång till och utveckling av alternativa energikällor. Parlamentet anser att 
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Rysslands senaste, ensidiga minskande och avbrytande av energileveranserna kräver en strategisk 
reaktion från EU:s sida. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om 
energipolitikens utrikespolitiska och grannskapspolitiska aspekter."

Hannes Swoboda föreslog följande muntliga ändringsförslag:

ÄF 4
"24a. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att spela en aktiv roll i den pågående 

konstitutionella reformprocessen i Bosnien och Hercegovina för att enighet skall kunna uppnås 
bland de politiska krafterna och hos allmänheten i fråga om att komma längre än den 
institutionella ram som fastställs i Daytonavtalen, för att effektivisera och rationalisera den 
nuvarande institutionella strukturen och på så sätt skapa en effektivare och mer självgående stat, 
även med tanke på den framtida europeiska integrationen, samt i syfte att skapa förutsättningar för 
en representativ demokrati där den rådande etniska uppdelningen elimineras."

5. Bekämpning av våld mot kvinnor

Betänkande: Maria CARLSHAMRE (A6-0404/2005)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

rubrik före punkt 1 3S PPE-DE +

delad

1 +

punkt 1, led e originaltexten

2 +

1 PPE-DE -

2 PPE-DE +

punkt 1, efter led l

6 GUE/NGL EO - 258,313,39

rubrik före punkt 2 4S PPE-DE +

delad

1 +

artikel 3, led f originaltexten

2 +

punkt 3, efter led h 7 GUE/NGL +

punkt 4, led b originaltexten + ändrat muntligen

punkt 4, efter led d 8 PSE EO + 362,217,21

artikel 4, led f originaltexten särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 4, efter led f 9 PSE +

10 UEN -

delad

1 -

efter punkt 15

11 UEN

2 

före skäl A 12 ALDE +

delad

1 +

efter skäl A 13 ALDE

2 -

delad

1 +

efter skäl K 5 GUE/NGL

2 -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 545,13,56

Begäran om särskild omröstning
ALDE: punkt 4, led f
PPE-DE: punkt 4, led f

Begäran om omröstning med namnupprop
Föredragande (ALDE): slutomröstning

Begäran om delad omröstning
ALDE, PPE-DE
ÄF 5
Första delen: "Marginalisering ... med kvinnor"
Andra delen: "Prostitution är ... mellan könen"

GUE/NGL:
ÄF 11
Första delen: Hela texten utom orden "och kvinnlig könsstympning"
Andra delen: dessa ord

IND/DEM:
punkt 1 led e
Första delen: Hela texten utom orden "och det framtida europeiska jämställdhetsinstitutet"
Andra delen: dessa ord

punkt 3, led f
Första delen: "beakta att bara ... som offer"
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Andra delen: "och därför överväga ... nationell lagstiftning"

PSE:
ÄF 13
Första delen: Hela texten utom ordet "nära" där det förekommer de två första gångerna (rad 1 och 4)
Andra delen: dessa ord

Övrigt

Zbigniew Zaleski föreslog följande ändringsförslag till punkt 4, led b:

"b) tillhandahålla lämplig, särskilt psykologisk utbildning, bland annat när det gäller barn, för personal 
vid de behöriga organ som hanterar våld mot kvinnor, såsom poliser, domstolspersonal, 
sjukvårdspersonal, lärare och ungdoms- och socialarbetare samt personal inom kriminalvården; vid 
behandling i form av samtalsterapi hos barnpsykolog eller terapeut är det särskilt viktigt att denne har 
kunskap om mäns våld mot kvinnor så att pappans våld mot mamman och/eller barnet inte förminskas 
eller bagatelliseras,"

6. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen

Betänkande: Edite ESTRELA (A6-0401/2005)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 PSE +punkt 3

originaltexten särsk. 

punkt 5 originaltexten särsk. +

punkt 8 originaltexten särsk. +

punkt 25 originaltexten särsk. +

delad

1 +

skäl B originaltexten

2 +

delad

1 -

skäl C originaltexten

2 / 
EO

+ 346,253,18

skäl I originaltexten särsk. +

skäl J originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 +

2 +

skäl S § originaltexten särsk. +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om särskild omröstning
ALDE: skäl S och punkt 8
IND/DEM: skäl I och S, punkterna 5, 8 och 25
PPE-DE: skäl C och punkt 3

Begäran om delad omröstning
ALDE:
skäl C
Första delen: "Det finns en tendens ... privata försäkringar"
Andra delen: "Det är tveksamt ... social trygghet"

skäl J
Första delen: Hela texten utom orden "Det finns fortfarande en segregation ... som innebär att"
Andra delen: dessa ord

IND/DEM:
skäl B
Första delen: "Frågan om jämställdhet ... och yrkesliv"
Andra delen: "samt en jämn ... beslutsprocesserna"

7. Tillämpning av postdirektivet

Betänkande: Markus FERBER (A6-0390/2005)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 5 originaltexten särsk. +

delad

1 / 
EO

- 280,330,11

1 PPE-DE

2 

delad

punkt 13

originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

2 / 
EO

- 273,328,10

delad

1 +

punkt 18 originaltexten

2 +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 554,64,10

Begäran om särskild omröstning
Verts/ALE: punkterna 5 och 13

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

Begäran om delad omröstning

ALDE:
ÄF 1
Första delen: Hela texten utom orden "i prognosstudien noggrant [...] i vilken ... lösningen av"
Andra delen: dessa ord

punkt 13
Första delen: "Europaparlamentet noterar ... tjänsterum"
Andra delen: "Parlamentet ber ... demografiska begränsningarna"

punkt 18
Första delen: Hela texten utom orden "bland operatörer"
Andra delen: dessa ord

8. Resultatet från valet i Palestina och situationen i Mellanöstern samt rådets beslut 
att inte offentliggöra rapporten om östra Jerusalem

Resolutionsförslag: B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, 
B6-0089/2006, B6-0090/2006, B6-0091/2006

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0086/2006 
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

punkt 3 4 Verts/ALE -

1 Verts/ALE -efter punkt 3

2 Verts/ALE EO - 179,275,155
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

3 Verts/ALE -

efter punkt 4 7 GUE/NGL ONU - 263,313,32

punkt 6 originaltexten särsk. +

efter punkt 6 8 GUE/NGL ONU - 89,498,27

punkt 8 9 GUE/NGL T

punkt 10 5 Verts/ALE ONU - 160,387,41

efter punkt 10 10 GUE/NGL ONU - 141,322,153

punkt 11 6 Verts/ALE -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0086/2006 ALDE 

B6-0087/2006 Verts/ALE 

B6-0088/2006 PSE 

B6-0089/2006 GUE/NGL 

B6-0090/2006 UEN 

B6-0091/2006 PPE-DE 

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 5
GUE/NGL: ÄF 7, 8 och 10

Begäran om särskild omröstning
ALDE: punkt 6

Övrigt
GUE/NGL-gruppen drog tillbaka ÄF 9.
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9. EU:s ståndpunkt om Kubas regering

Resolutionsförslag: B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, 
B6-0080/2006, B6-0081/2006, B6-0082/2006

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0075/2006 
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 560,33,19

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0075/2006 PPE-DE 

B6-0078/2006 GUE/NGL 

B6-0079/2006 UEN 

B6-0080/2006 Verts/ALE 

B6-0081/2006 PSE 

B6-0082/2006 ALDE 

Verts/ALE-gruppen hade också undertecknad det gemensamma resolutionsförslaget.

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

10. Nationella förvaltningsförklaringar - Medlemsstaternas ansvar för 
genomförandet av Europeiska unionens budget

Resolutionsförslag: B6-0074/2006

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0074/2006
(budgetkontrollutskottet)

punkt 12 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 13 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om särskild omröstning
PSE: punkt 12

Begäran om delad omröstning

PSE:
punkt 13
Första delen: Hela texten utom orden "om den nya budgetplanen"
Andra delen: dessa ord

11. Fiskeresurserna i Medelhavet

Resolutionsförslag: B6-0076/2006, B6-0083/2006, B6-0084/2006

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0076/2006
(Verts/ALE)

omröstning: resolutionen (i sin helhet) -

Resolutionsförslag B6-0083/2006
(PPE-DE, PSE, GUE/NGL, UEN)

efter punkt 3 1 Verts/ALE -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Resolutionsförslag (B6-0084/2006)(ALDE)

B6-0084/2006 


