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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. Tolkning av artikel 19.1 i Europaparlamentets arbetsordning

Förslag från utskottet AFCO
(enkel majoritet erfordras med en tredjedel av ledamöterna närvarande)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

ONU + 492,55,14

2. Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I

Betänkande: Michael CASHMAN (A6-0511/2007)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 558,22,19

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM slutomröstning

3. Personkontroll vid de yttre gränserna (Schweiz och Liechtenstein) ***I

Betänkande: Panayiotis DEMETRIOU (A6-0509/2007)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 571,24,26

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM slutomröstning

4. Statistik över vattenbruket ***I

Betänkande: Philippe MORILLON (A6-0001/2008)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 599,9,17

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

5. Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper *

Betänkande: Armando FRANÇA (A6-0507/2007)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 558,56,10

Ändringsförslag 5 gäller inte alla språkversioner och gick därför inte till omröstning (artikel 151.1 d 
i arbetsordningen).

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM slutomröstning

6. Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter

Betänkande: Umberto GUIDONI (A6-0005/2008)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 602,18,6

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM slutomröstning

7. Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II

Andrabehandlingsrekommendation:
kvalificerad majoritet erfordras

Markus FERBER (A6-0505/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Förslag om 
avvisande av den 

gemensamma 
ståndpunkten

10 GUE/NGL ONU - 86,549,7

artikel 7, punkt 3 11 GUE/NGL ONU - 111,515,18

artikel 7, punkt 4 12 GUE/NGL ONU - 81,549,24
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1=

5=

EL 
KHADRAOUI 

m.fl.
Verts/ALE

ONU - 220,411,22efter artikel 7

2=

6=

EL 
KHADRAOUI 

m.fl.
Verts/ALE

ONU - 205,436,19

artikel 9, efter
punkt 3

7=
13=

Verts/ALE
GUE/NGL

ONU - 133,505,10

19 HOWITT m.fl. ONU - 298,335,23artikel 12, 
strecksats 1

14 GUE/NGL ONU - 155,488,11

artikel 12, efter 
strecksats 1

8 Verts/ALE ONU - 167,468,23

artikel 23 9 Verts/ALE ONU - 121,537,9

15 GUE/NGL ONU - 101,547,18

16 GUE/NGL ONU - 73,574,22

bilaga 1

17 GUE/NGL ONU - 82,552,17

efter skäl 23 3=
18=

Verts/ALE
HOWITT m.fl.

ONU - 321,320,27

efter skäl 34 4 Verts/ALE ONU - 154,485,17

Begäran om omröstning med namnupprop
VertsALE: Äf 2 = 6, 7 = 13, 8 och 19
GUE/NGL Äf 10 och 13
IND/DEM Äf 1 = 5, 2 = 6, 3 = 18, 4, 7 = 13, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 och 17

8. Situationen i Iran

Resolutionsförslag: (B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, 
B6-0049/2008, B6-0054/2008, B6-0057/2008)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0046/2008
(PSE, ALDE, UEN, PPE-DE)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 4 6/rev. GUE/NGL -

punkt 6 originaltexten + ändrat muntligen

punkt 14 4=
8=

Verts/ALE
PPE-DE

+

efter punkt 14 5=
9=

Verts/ALE
PPE-DE

+ ändrat muntligen

punkt 15 originaltexten + ändrat muntligen

punkt 17 originaltexten + ändrat muntligen

1 UEN -

2 STEVENSON 
m.fl.

EO + 324,299,26

efter punkt 22

3 STEVENSON 
m.fl.

+ ändrat muntligen

efter strecksats 9 7 PPE-DE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 561,52,44

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0046/2008 ALDE ↓

B6-0047/2008 PPE-DE ↓

B6-0048/2008 PSE ↓

B6-0049/2008 Verts/ALE ↓

B6-0054/2008 GUE/NGL ↓

B6-0057/2008 UEN ↓

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM slutomröstning om det gemensamma resolutionsförslaget

Övrigt
Ändringsförslagen 2 och 3 hade flyttats efter punkt 22 vid omröstningen för att skapa mer enhetlighet

Vytautas Landsbergis presenterade följande muntliga ändringsförslag:
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– punkt 6:
”6. Europaparlamentet noterar de senaste uppgifterna i US NIE om Irans militära och civila 

kärnenergiprogram. Enligt parlamentets uppfattning är uppgifterna en bekräftelse av EU:s politik med 
en tvåspårsstrategi för att på diplomatisk väg förmå Iran att till fullo efterleva IAEA:s krav och avstå 
från att skapa en potentiellt militär koppling till det civila programmet på ett trovärdigt och 
kontrollerbart sätt. ”

– punkt 15:
”15. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att avskaffa, både i lagstiftning och 

i praxis, alla former av tortyr, inbegripet extremt inhumana avrättningar, och annan grym, omänsklig 
och förnedrande behandling eller bestraffning, vidmakthålla rätten till en rättvis rättegång samt sätta 
punkt för den straffrihet som råder för brott mot mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar de 
iranska myndigheterna att omedelbart ändra strafflagen så att moratoriet för stening omvandlas till ett 
definitivt förbud.”

– punkt 17
”17. Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att respektera internationellt erkänt 

rättsligt skydd för personer som tillhör en religiös, etnisk, språklig eller annan minoritet, vare sig den 
är officiellt erkänd eller inte. Parlamentet fördömer den nuvarande avsaknaden av respekt för 
minoriteters rättigheter och kräver att minoriteter ska få utöva alla de rättigheter som garanteras enligt 
den iranska konstitutionen och internationell lagstiftning. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska 
myndigheterna att i enlighet med konstitutionen avskaffa, både i lagstiftning och i praxis, all form av 
diskriminering, och varje annan typ av kränkning av de mänskliga rättigheterna, riktad mot personer 
som tillhör en religiös, etnisk, språklig eller annan minoritet, bland annat araber, azerer, kurder, 
bahaier, kristna, judar samt sufier och sunnimuslimer. Framför allt måste förbudet för bahaierna att i 
praktiken utöva sin tro hävas.”

Paulo Casaca lade fram följande muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 5 = 9:

”Europaparlamentet protesterar å det kraftfullaste mot avrättningen i Iran den 31 januari 2008 klockan 
04.00 lokal tid av aktivisten tillhörande den arabiska minoriteten i provinsen Khuzestan, Ahmad Marmazi, 
den nittonde aktivisten tillhörande den arabiska minoriteten i provinsen Khuzestan som har avrättats under 
de senaste tolv månaderna, och uppmanar med kraft den iranska regeringen att inte genomföra några 
avrättningar av den nederländska medborgaren och människorättsaktivisten Faleh al-Mansouri och de vid 
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) registrerade flyktingarna Rasoul Mazrea och Said Saki, vars 
återförande till Norge har säkerställts, och att tillåta dem att fortsätta till det land i vilka de är medborgare 
eller flyktingar. Parlamentet kräver också att de kurdiska journalisterna Abdolvahed ”Hiwa” Butimar och 
Adnan Hassanpour, som har dömts till döden, ska friges.”

Alejo Vidal-Quadras lade fram följande muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 3:

Europaparlamentet har tagit del av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 12 december 
2006;

Margarita Starkevičiūtė, ALDE-gruppen, hade också undertecknat förslaget till gemensam resolution.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra hade också undertecknat förslaget till gemensam resolution för 
PPE-DE-gruppen.
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9. Resultaten från Balikonferensen om klimatförändringarna

Resolutionsförslag: (B6-0059/2008)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Resolutionsförslag:  B6-0059/2008
(tillfälliga utskottet för klimatförändringar)

punkt 4 3 Verts/ALE EO - 213,410,10

delad/
ONU

1 + 591,40,8

efter punkt 11 4 Verts/ALE

2 - 185,462,8

punkt 12 7 GUE/NGL -

punkt 16 8 GUE/NGL -

punkt 18 1 PPE-DE +

delad

1 +

punkt 19 5 Verts/ALE

2 -

efter punkt 19 9 GUE/NGL -

delad

1 +

punkt 21 originaltexten

2 -

punkt 27 2 PPE-DE +

6 Verts/ALE -

delad

1 +

punkt 29

punkt originaltexten

2 +

punkt 31 originaltexten särsk. +

punkt 33 originaltexten särsk./
EO

+ 325,300,42
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

delad

1 +

2 +

skäl D originaltexten

3 +

delad

1 +

skäl F originaltexten

2 +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 605,45,19

Begäran om omröstning med namnupprop
VertsALE ÄF 4
IND/DEM slutomröstning

Begäran om särskild omröstning
PPE-DE punkterna 31 och 33

Begäran om delad omröstning
PSE
ÄF 4
Första delen: ”Europaparlamentet anser att ... framgångsrik”
Andra delen: ”och stöder ... per capita”

punkt 21
Första delen: Texten i sin helhet utom orden ”göra betydande åtgärder”
Andra delen: dessa ord

punkt 29
Första delen: Texten i sin helhet utom orden ”och utveckla och överföra koldioxidsnål teknik till andra 

länder”
Andra delen: dessa ord

GUE/NGL + PSE
skäl F
Första delen: ”En bred ... hållbart skogsbruk”
Andra delen: ”och för att ... utsläppsmålen.”

PSE + ALDE + GUE/NGL
ÄF 5
Första delen: ”Europaparlamentet vill ... utvecklingsländerna”
Andra delen: (text utgår)

PSE + Verts/ALE
skäl D
Första delen: ”klimatförändringarna ... positiva klimateffekter”



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\01-31\votes_definitif\P6_PV(2008)01-31(VOT)_SV.doc PE 401.582/ 9

Andra delen: ”För klimatsystemet ... åren ”utom”-15”
Tredje delen: ”-15”

10. Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna

Betänkande: Fiona HALL (A6-0003/2008)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

punkt 41 2 PPE-DE +

skäl E 1 ALDE +

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 592,26,30

Begäran om omröstning med namnupprop
IND/DEM slutomröstning

11. En politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst 
överbord inom EU:s fiske

Betänkande: Carl SCHLYTER (A6-0495/2007)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

efter punkt 2 13 GUE/NGL +

2 Verts/ALE EO + 334,307,26punkt 7

7 PPE-DE ↓

punkt 12 3 Verts/ALE +

efter punkt 14 14 GUE/NGL EO + 400,255,13

punkt 16 8 PPE-DE +

delad

1 / EO - 322,345,9

efter punkt 17 15 GUE/NGL

2 ↓

punkt 22 4 Verts/ALE +

punkt 23 9 PPE-DE ONU + 388,266,19

punkt 26 originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

1 -

2 ↓

delad

1 / EO - 290,343,22

punkt 29, led ii 5 Verts/ALE

2 ↓

punkt 29, led iii 6 Verts/ALE +

delad

1 / EO + 372,280,11

punkt 32 10 PPE-DE

2 +

efter skäl D 11 GUE/NGL -

skäl E 1 Verts/ALE +

efter skäl I 12 GUE/NGL -

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 616,22,32

Begäran om omröstning med namnupprop
PSE ÄF 9
IND/DEM slutomröstning
GUE/NGL slutomröstning

Begäran om delad omröstning
PPE-DE
punkt 26
Första delen: Texten i sin helhet utom frasen ”de värsta skadegörarna, dvs.”
Andra delen: dessa ord

ÄF 5
Första delen: Texten i sin helhet utom orden ”om nödvändigt”
Andra delen: dessa ord

ÄF 10
Första delen: ”Europaparlamentet betonar att ... kastat överbord”
Andra delen: ”Parlamentet anser att ... organiserad ersättningsfond”

ÄF 15
Första delen: ”Europaparlamentet rekommenderar ... fångst överbord”
Andra delen: ”och garanterar ... konserveringsindustri”
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12. En europeisk strategi för romer

Resolutionsförslag: (B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, 
B6-0053/2008, B6-0055/2008, B6-0056/2008)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag  RC-B6-0050/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

punkt 5 4 PSE +

1 PPE-DE +

5 PSE ONU + 554,107,11

efter punkt 6

6 Verts/ALE +

delad

1 +

punkt 7 originaltexten

2 +

efter punkt 7 2 PPE-DE +

efter punkt 8 3 PPE-DE EO + 342,272,47

8 UEN ONU + 346,294,19efter punkt 9

9 UEN ONU - 209,309,135

punkt 12 10 UEN ONU + 345,268,39

efter punkt 13 11 UEN ONU + 366,249,38

efter skäl F 7 UEN ONU + 364,268,21

omröstning: resolutionen (i sin helhet) ONU + 510,36,67

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0050/2008 PPE-DE ↓

B6-0051/2008 ALDE ↓

B6-0052/2008 Verts/ALE ↓

B6-0053/2008 PSE ↓

B6-0055/2008 GUE/NGL ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO - 
anmärkningar

B6-0056/2008 UEN ↓

Begäran om omröstning med namnupprop
UEN: Äf 7, 8, 9, 10, 11
IND/DEM slutomröstning
PSE ÄF 5

Begäran om delad omröstning
PPE-DE
punkt 7
Första delen: Texten i sin helhet utom orden ”att inrätta en arbetsgrupp med uppgift”
Andra delen: dessa ord

Övrigt
Referensen i punkt 8 ska vara ”direktiv 2000/43/EG”

Jean Lambert hade också undertecknat resolution B6-0052/2008


