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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 resolutionsförslag
sluten sluten omröstning
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1. Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland *

Betänkande: Carlos COELHO (A6-0211/2007)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning +

2. Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver ***I

Betänkande: Dimitrios PAPADIMOULIS (A6-0227/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

1-5
7-11
13-19

24
28
30
32

34-35
37-39

utskottet +

delad

1 +

6 utskottet

2 +

delad

1 / EO + 338,332,9

12 utskottet

2 -

delad

1 +

23 utskottet

2 +

delad

1 +

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – särskild 
omröstning

26 utskottet

2 / EO + 335,329,9
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

27 utskottet ONU - 318,351,7

delad

1 +

36 utskottet

2 +

43 Verts/ALE ONU - 201,455,24artikel 1

20 utskottet ONU + 402,266,21

21 utskottet ONU - 239,448,6artikel 1, efter 
punkt 1

50 PSE EO + 406,275,7

44 Verts/ALE -efter artikel 1

22 utskottet +

efter artikel 2 45 Verts/ALE ONU - 132,542,21

46 Verts/ALE ONU - 271,399,22

delad

1 +

25 utskottet

2/ONU + 354,331,8

40 PPE-DE T

artikel 3, punkt 1

41 PPE-DE ONU + 366,281,48

delad/
ONU

1 + 389,298,7

47 Verts/ALE

2 - 152,530,10

efter artikel 4

29 utskottet ↓

delad

1 / EO - 237,431,22

48 Verts/ALE

2 -

artikel 5

31 utskottet +



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\06-20/\votes_definitif\P6_PV(2007)06-20(VOT)_SV.doc PE 391.343/ 4

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

49 Verts/ALE -artikel 6, punkt 3

33 utskottet +

efter skäl 7 42 Verts/ALE -

omröstning: ändrat förslag ONU + 668,18,11

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 673,14,9

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 41, 43, 45, 46 och 47
PPE-DE: ÄF 20
GUE/NGL ÄF 21, 25, andra delen, 27, ändrat förslag och slutomröstning

Begäran om särskild omröstning
ALDE: ÄF 12 och 27

Begäran om delad omröstning
ALDE, PSE:
ÄF 48
Första delen: Hela texten utom ordet "för att säkerställa ... form skall beaktas"
Andra delen: dessa ord

Verts/ALE:
ÄF 6
Första delen: "Europaparlamentet och rådet ... lokala ekonomin" (första meningen)
Andra delen: "Vidare angav ... metalliskt kvicksilver" (andra meningen)

ÄF 12
Första delen: Hela texten utom strykningen av orden "kompletteras med särskilda krav och även"
Andra delen: Denna strykning

ÄF 36
Första delen: "Kommissionen skall ... denna förordning" (styckena 1 och 2)
Andra delen: "Kommissionen skall sex ... sociala alternativ" (tredje stycket)

ALDE:
ÄF 23
Första delen: Hela texten utom ordet "slutligen"
Andra delen: detta ord

ÄF 25
Första delen: Hela texten utom ordet "tillfälligt" i första stycket och ordet "tillfällig" under a)
Andra delen: dessa ord

ÄF 26
Första delen: Hela texten utom orden "och som är avsett för tillfällig förvaring"
Andra delen: dessa ord

ÄF 47



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\06-20/\votes_definitif\P6_PV(2007)06-20(VOT)_SV.doc PE 391.343/ 5

Första delen: "Under den tillfälliga ... för tillfällig förvaring"
Andra delen: "När kvicksilvret ... för bortskaffandet"

3. Skattesystemens funktionssätt: Fiscalis 2013 ***I

Betänkande: Hans-Peter MARTIN (A6-0117/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

1-12
14

16-46
48-50
52-57

utskottet +

47 utskottet särsk. -ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott - särskild 
omröstning

51 utskottet särsk. -

13 utskottet -artikel 2, efter led 3

58 PPE-DE, PSE +

15 utskottet -artikel 3, punkt 4

59 PPE-DE, PSE +

omröstning: ändrat förslag +

omröstning: lagstiftningsresolution +

Begäran om särskild omröstning
PPE-DE, PSE: ÄF 47 och 51

4. Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I

Betänkande: Ria OOMEN-RUIJTEN (A6-0080/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

förslag om 
avvisande av den 

gemensamma 
ståndpunkten

40 IND/DEM ONU - 48,643,7
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – 
sammanslagen 

omröstning

2-3
5-10
12

16-17
27-28

30
32
52

utskottet +

1 utskottet särsk. +

11 utskottet särsk. +

13 utskottet särsk. +

14 utskottet särsk. +

15 utskottet särsk. +

31 utskottet särsk. +

ändringsförslag 
från ansvarigt 

utskott – särskild 
omröstning

33 utskottet särsk. +

45/rev. ITS -artikel 1

18 utskottet +

34/rev. PPE-DE -artikel 2

19 utskottet +

artikel 3, led a 20pc utskottet +

35/rev PPE-DE -artikel 3, led b

20pc utskottet +

46 Verts/ALE -artikel 3, led c

20pc utskottet +

artikel 3 (resten) 20pc utskottet +

43 PPE-DE, PSE +

21 utskottet ↓

artikel 4, led a

23 utskottet ↓

artikel 4, led b 47 Verts/ALE ONU - 82,565,49
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

36/rev PPE-DE EO - 208,450,21

51 GUE/NGL ONU - 89,568,19

22 utskottet +

37/rev PPE-DE -artikel 4, led d

24 utskottet +

38 MANN m.fl. ONU - 73,608,11artikel 5

25 utskottet +

48 Verts/ALE -artikel 6

26 utskottet ONU + 646,46,8

39/rev PPE-DE -artikel 9, punkt 1

29 utskottet +

49 Verts/ALE ONU - 78,604,16artikel 9, punkt 2

42 PPE-DE, PSE, 
ALDE

+

efter skäl 2 44 ITS -

4 utskottet +efter skäl 5

50 GUE/NGL ↓

omröstning: ändrat förslag +

omröstning: lagstiftningsresolution +

Ändringsförslag 41 hade dragits tillbaka.

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM: ÄF 40
GUE/NGL ÄF 51
Verts/ALE ÄF 47, 49, 26 och 38

Begäran om särskild omröstning
GUE/NGL ÄF 11, 13, 14, 23 och 33
Verts/ALE ÄF 1, 4, 15 och 31
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5. Införande av den gemensamma valutan på Cypern den 1 januari 2008 *

Betänkande: Werner LANGEN (A6-0244/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 585,14,90

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: omröstning i sin helhet

6. Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 *

Betänkande: Werner LANGEN (A6-0243/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 610,12,74

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: omröstning i sin helhet

7. Galileo

Resolutionsförslag: B6-0238/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Förslag till resolution B6-0238/2007
från utskottet BUDG

efter punkt 4 1 GUE/NGL -

punkt 6 2 GUE/NGL -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

8. Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig 
upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin

Betänkande: Arlene McCARTHY (A6-0226/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

efter punkt 5 9 Verts/ALE -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

efter punkt 6 1 ALDE EO + 365,294,23

efter punkt 15 12 Verts/ALE T

punkt 21 originaltexten särsk. +

efter skäl D 2 Verts/ALE -

3 Verts/ALE -efter skäl F

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

6 Verts/ALE -

efter skäl G

7 Verts/ALE -

efter skäl J 8 Verts/ALE -

skäl S originaltexten särsk.
/EO

+ 327,320,29

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om särskild omröstning
GUE/NGL skäl S och punkt 21

9. Millenieutvecklingsmålen i halvtid

Betänkande: Glenys KINNOCK (A6-0220/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 PSE +efter punkt 3

2 PSE +

punkt 9 originaltexten särsk./E
O

- 186,459,27

punkt11 originaltexten särsk./E
O

+ 349,279,30



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\06-20/\votes_definitif\P6_PV(2007)06-20(VOT)_SV.doc PE 391.343/ 10

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 13 3 PPE-DE +

delad

1 +

punkt 15 originaltexten

2 -

punkt 23 4 PPE-DE +

delad/
ONU

1 + 573,75,30

punkt 40 originaltexten

2 + 383,274,11

delad/
ONU

1 + 592,80,16

punkt 41 originaltexten

2 + 390,269,25

punkt 45 5 PPE-DE, ALDE ONU + 551,109,18
ändrat muntligen

punkt 47 originaltexten ONU + 382,283,35

efter punkt 51 13 GUE/NGL +

efter punkt 56 14 GUE/NGL +

delad

1 +

punkt 62 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 65 originaltexten

2 -

6 PPE-DE, ALDE +

7 PPE-DE, ALDE ONU + 390,277,28

efter punkt 77

8 PPE-DE +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 87 9 PPE-DE ONU + 387,277,29

delad

1 +

efter punkt 88 - erratum

2 -

punkt 94 originaltexten särsk. -

delad

1 +

punkt 95 originaltexten

2 / EO + 518,150,20

delad

1 +

2 -

punkt 97 originaltexten

3 +

punkt 99 10 PPE-DE, ALDE +

efter skäl I 12 GUE/NGL +

efter skäl M 11 GUE/NGL +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 507,64,119

Begäran om omröstning med namnupprop
UEN: punkterna 40, 41 och slutomröstning
GUE/NGL ÄF 5, 7 och 9
PSE punkterna 40, 41 och 47

Begäran om särskild omröstning
PPE-DE: punkterna 47 och 94
Maria Martens: punkt 11

Begäran om delad omröstning
ALDE:
Punkt 95
Första delen: Hela texten utom orden "med liten kolanvändning"
Andra delen: dessa ord

GUE/NGL
Punkt 62
Första delen: "Europaparlamentet ... respekt för äganderätten,"
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Andra delen: "främjande av konkurrens ... makroekonomisk politik."

PPE-DE:
Punkt 15
Första delen: "Europaparlamentet ... utvecklingsprogram"
Andra delen: "men betonar att ... procent av BNI"

Punkt 40
Första delen: Hela texten utom ordet "rätten till"
Andra delen: detta ord

Punkt 41
Första delen: "Europaparlamentet ... hälsa"
Andra delen: "och noterar ... den 18–20 september 2006."

Efter punkt 88 (erratum)
Första delen: "Europaparlamentet ... och importörer"
Andra delen: "och ber kommissionen... handeln inte störs."

Punkt 65
Första delen: "Europaparlamentet ... viktiga frågor"
Andra delen: "men ifrågasätter ... millennieutvecklingsmålen"

Punkt 97
Första delen: "Europaparlamentet ... biståndsbudgetar"
Andra delen: "och att utbetalningarna ... kompensationsstöd"
Tredje delen: "Parlamentet anser också ... i utvecklingsländerna."

Övrigt
Ändringsförslag 14 skall lyda som följer:
”Europaparlamentet betonar att ett av de bästa sätten att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom och öka 
kvinnors och mäns inflytande är att ge garantier om produktiva arbeten som är av hög kvalitet och ger en skälig 
inkomst.”

Glenys Kinnock, föredragande, föreslog att erratumet flyttas till efter punkt 88

Maria Martens lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 5:
"Europaparlamentet uppmanar EU att öka finansieringen för att se till att framsteg inom grundvetenskapen och 
biomedicinen leder till nya och rimligt prissatta mediciner, vacciner och diagnosmöjligheter för bortglömda 
sjukdomar. Parlamentet uppmanar vidare EU att stödja utvecklingsfaserna inom forskning och utveckling och 
se till att bortglömda befolkningsgrupper får möjlighet att använda nya produkter med respekt för 
bestämmelserna i TIPS avtalet."

10. Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete 2006 *

Betänkande: Thierry CORNILLET (A6-0208/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 1 3 GUE/NGL +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

efter punkt 1 4 GUE/NGL +

delad ändrat muntligen

1 +

punkt 9 originaltexten

2 +

delad/
ONU

1 + 609,49,12

efter punkt 13 2 PPE-DE

2 - 292,349,12

efter skäl L 1 PPE-DE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 2

Begäran om delad omröstning
ALDE:
ÄF 2
Första delen: Hela texten utom orden "och om hur detta skadat förbindelserna mellan EU och 

AVS-länderna"
Andra delen: dessa ord

ALDE:
Punkt 9
Första delen: "Europaparlamentet ... av den 31 augusti 2006)"
Andra delen: "och sätta större press ... FN-fredsbevarande styrka"

Övrigt

Thierry Cornillet, föredragande, lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 9:
"9. Europaparlamentet gläder sig åt att en resolution om situationen i Sudan antogs vid sessionen i Wien, där en 
tydlig ståndpunkt intas i fråga om ansvaret för konflikten i Darfurregionen, och uppmanar det internationella 
samfundet att agera skyndsamt och mer aktivt genom en överenskommelse med Afrikanska unionen, för att få 
ett slut på konflikten, på civilbefolkningens lidande och den humanitära katastrofen. Parlamentet uppmanar det 
internationella samfundet att se till att det upprättas en multinationell styrka i enlighet med säkerhetsrådets 
mandat (särskilt med resolution 1706 av den 31 augusti 2006)"

Luisa Morgantini lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 9:
"9. Europaparlamentet gläder sig åt att en resolution om situationen i Sudan antogs vid sessionen i Wien, 
där en tydlig ståndpunkt intas i fråga om ansvaret för konflikten i Darfurregionen, och uppmanar det 
internationella samfundet att agera skyndsamt och mer aktivt genom en överenskommelse med Afrikanska 
unionen, för att få ett slut på konflikten, på civilbefolkningens lidande och den humanitära katastrofen. 
Parlamentet noterar att Sudans regering har accepterat att en multinationell fredsstyrka förflyttas i enlighet 
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emd säkerhetsrådets mandat (särskild resolution 1706 av den 31 augusti 2006) och hoppas att detta kan 
utgöra ett första steg mot konkreta framsteg för fredsprocessen i Darfurregionen"

11. Förbättring av samrådet med Europaparlamentet i samband med utvidgningar 
av euroområdet

Resolutionsförslag: B6-0264/2007

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Förslag till resolution B6-0264/2007
från utskottet ECON

punkt 1,1, led b 1 PPE-DE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 552,37,43

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: omröstning i sin helhet


