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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. Digitala bibliotek

Betänkande: Marie-Hélène DESCAMPS (A6-0296/2007)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 481,26,3

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

2. Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa

Betänkande: Tomáš ZATLOUKAL (A6-0326/2007)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 479,53,12

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM, PPE-DE: slutomröstning

3. Genomförande av rådets beslut om ett moratorium mot dödsstraff

Resolutionsförslag: (B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, 
B6-0360/2007, B6-0361/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0357/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) + ANGELILLI

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 504,45,14

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0357/2007 PPE-DE ↓

B6-0358/2007 PSE ↓

B6-0359/2007 ALDE ↓

B6-0360/2007 Verts/ALE ↓

B6-0361/2007 GUE/NGL ↓
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Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: slutomröstning 

Övrigt
Marios Matsakis hade inte undertecknat resolutionsförslaget för ALDE-gruppen. 

4. ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken

Resolutionsförslag: (B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, 
B6-0366/2007, B6-0367/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0362/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

efter punkt 2 2 Verts/ALE -

punkt 3, 
inledningen

3 Verts/ALE -

punkt 3, led a 4 Verts/ALE -

punkt 3, led b 5 Verts/ALE -

punkt 3, led e 6S Verts/ALE -

artikel 3, led f 7 Verts/ALE -

punkt 3, led g 8S Verts/ALE -

efter punkt 3 9 Verts/ALE -

punkt 4 10S Verts/ALE -

efter skäl J 1 PPE-DE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 453,104,15

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0362/2007 ALDE ↓

B6-0364/2007 UEN ↓

B6-0365/2007 GUE/NGL ↓

B6-0366/2007 PSE ↓

B6-0367/2007 PPE-DE ↓
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Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM: slutomröstning 

Övrigt
Även Mieczysław Edmund Janowski och Konrad Szymański hade undertecknat resolutionsförslag 
B6-0364/2007, för UEN-gruppen.

5. Situationen i Burma

Resolutionsförslag: (B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, 
B6-0370/2007, B6-0371/2007, B6-0372/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0363/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

punkt 1 originaltexten + ändrat muntligen

punkt 3 originaltexten + ändrat muntligen

punkt 5 originaltexten + ändrat muntligen

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 563,3,4

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0363/2007 UEN ↓

B6-0368/2007 GUE/NGL ↓

B6-0369/2007 ALDE ↓

B6-0370/2007 PSE ↓

B6-0371/2007 PPE-DE ↓

B6-0372/2007 Verts/ALE ↓

Begäran om omröstning med namnupprop
ALDE : slutomröstning

Övrigt
Även Elizabeth Lynne hade undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget för ALDE-gruppen.

Geoffrey Van Orden lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 1 och 3:

"1. Europaparlamentet uttrycker sitt bifall till hur modigt de burmesiska munkarna och tiotusentals andra 
fredliga demonstranter handlat när de ställt upp mot den odemokratiska förtryckarregimen i Burma och 
fördömer kraftfullt de brutala svarsåtgärder som de burmesiska myndigheterna vidtagit."
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"3. Europaparlamentet uttrycker förfäran över dödandet av fredliga demonstranter, insisterar på att 
säkerhetsstyrkorna återvänder till sina förläggningar och kräver ett erkännande av att de krav som ställs 
är berättigade, att internationellt sjukvårdsbistånd ges till de skadade och att demonstranter som 
arresterats och övriga politiska fångar friges."

Martin Schulz, för PSE-gruppen, lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 5:

"5. Europaparlamentet uppmanar Kina att fullt ut ge stöd åt ett tydligt uttalande från FN:s säkerhetsråd 
med ett fördömande av regimens användning av brutalt våld och bemyndiga FN:s generalsekreterare att 
vidta åtgärder för att underlätta en nationell försoning och uppmanar FN:s säkerhetsråd att en övergång 
till demokrati i Burma samt uppmanar FN:s generalförsamling att vidta lämpliga åtgärder."

Elmar Brok, för PPE-DE-gruppen, lade muntligen fram ett tillägg till Martin Schulz muntliga 
ändringsförslag syftande till att infoga orden "och Ryssland" efter "uppmanar Kina".

6. Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster

Betänkande: Lasse LEHTINEN (A6-0294/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 15 7 PPE-DE, PSE ONU + 541,29,3

punkt 20 6S ALDE, PPE-DE ONU + 339,230,6

efter punkt 21 3 GUE/NGL -

punkt 22 1 Verts/ALE ONU - 221,340,11

punkt 23 2 Verts/ALE ONU - 221,339,14

punkt 25 4 GUE/NGL -

punkt 27 originaltexten + blir punkt 20

efter punkt 27 5 ALDE, PSE, 
Verts/ALE

ONU + 292,260,11

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 526,38,13

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning
GUE/NGL ÄF 6
PSE: ÄF 5, 7 och slutomröstning 
Verts/ALE: ÄF 1, 2, 5

Övrigt
Punkt 27 ersatte punkt 20 på förslag av Diana Wallis.
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7. Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt 
ursprung

Betänkande: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0278/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Hela texten -
sammanslagen 

omröstning

2-3
5-6
8
10

12-13
16-17

20
23-24
26-28
30-31

ITS -

efter punkt 1 1 ITS ONU - 28, 520,26

punkt 2 19S ITS ONU - 53,491,23

punkt 7 21 ITS ONU - 30,519,27

punkt 12 22 ITS ONU - 41,496,40

25 ITS särsk. -

delad

1 +

punkt 25

originaltexten

2 +

29S ITS särsk. -

delad

1 +

punkt 44

originaltexten

2 +

skäl B 4 ITS ONU - 45,496,32

skäl F 7 ITS ONU - 37,495,38

skäl H 9 ITS ONU - 48,494,34

skäl L 11 ITS ONU - 39,495,40

skäl O 14S ITS ONU - 48,514,15



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\09-27/\votes_definitif\P6_PV(2007)09-27(VOT)_SV.doc PE 395.726/ 7

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

skäl W 15 ITS ONU - 47,495,37

skäl AB 18 ITS ONU - 37,500,37

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 500,46,24

Begäran om omröstning med namnupprop
ITS: ÄF 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 och slutomröstning 

Begäran om delad omröstning
PPE-DE:
punkt 25
Första delen: Hela texten utom orden "som tillhör etniska minoritetsgrupper, i synnerhet kvinnor" 
Andra delen: dessa ord

punkt 44
Första delen: "Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att överväga insamling av statistiska 

uppgifter" och "vilket måste ske med lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter"
Andra delen: "om hur olika etniska grupper och raser finns företrädda inom olika områden av 

samhällslivet, både den offentliga och privata sektorn" och "för att utesluta... 
tillhandahållande av varor"

8. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007

Betänkande: Piia-Noora KAUPPI (A6-0290/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 9 originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

3 +

punkt 14 originaltexten

4 +

punkt 17 1 GUE/NGL särsk. -

punkt 18 originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 +

2 +

punkt 19 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 25 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 27 originaltexten

2 / EO + 298,202,8

punkt 28 originaltexten ONU + 469,26,19

delad

1 +

punkt 32 originaltexten

2 +

punkt 34 originaltexten särsk. +

punkt 39 originaltexten särsk. +

punkt 41 2 GUE/NGL särsk. +

3 GUE/NGL särsk. +

4 GUE/NGL särsk. +

efter punkt 44

5 GUE/NGL särsk. +

punkt 47 originaltexten + ändrat muntligen

delad

1 +

skäl D originaltexten

2 +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) +

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: punkt 28
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Begäran om särskild omröstning
ALDE: ÄF 1–5
PPE-DE: punkt 19, ÄF 3
IND/DEM: punkterna 32, 34, 39

Begäran om delad omröstning
PPE-DE:
punkt 18
Första delen: Hela texten utom orden "en effekt av den .... fattigdomen och att"
Andra delen: dessa ord

punkt 27
Första delen: Hela texten utom ordet "olagliga"
Andra delen: detta ord

punkt 32
Första delen: "Europaparlamentet välkomnar kommissionens bedömanden ... hjälp av 

strukturfonderna"
Andra delen: "uppmanar kommissionen ... och pedagogisk omsorg"

IND/DEM:
skäl D
Första delen: Hela texten utom orden "oavsett kön"
Andra delen: dessa ord

punkt 9
Första delen: "Europaparlamentet påminner om ... av varor och tjänster"
Andra delen: "Parlamentet uppmanar därför ... och överträdelser"

punkt 14
Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen ... löneskillnaderna mellan kvinnor ioch 

män" utom "dels" och "dels kunna" i rad 5
Andra delen: ordet "dels" i rad 5
Tredje delen: orden "dels kunna" i rad 5
Fjärde delen: "samt att främja ... pappaledighet"

PPE-DE, IND/DEM:
punkt 25
Första delen: Hela texten utom orden "icke traditionella familjer och"
Andra delen: dessa ord

Övrigt
Anna Hedh, för PSE-gruppen, lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 47:

"47.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med hjälp av jämställdhetsinstitutet ta med fakta och 
statistik från anslutnings- och kandidatländerna i framtida årsrapporter om jämställdhet mellan kvinnor 
och män."


