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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 

sluten sluten omröstning 
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1.  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i 

Abruzzo 

 

 Betänkande: 

(kvalificerad majoritet + 3/5 av 

de avgivna rösterna) 

Reimer BÖGE (A7-0021/2009)  

 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 620,4,14 

 

 

2.  Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga 

förfaranden 

* 

 Betänkande: Renate WEBER (A7-0011/2009)  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag 

från ansvarigt 

utskott – 

sammanslagen 

omröstning   

1-19 utskottet   + äf 6 ändrat 

muntligen 

artikel 12 21 ALDE EO - 309,329,3 

22 ALDE EO - 296,343,11 

skäl 10 20 ALDE EO - 293,347,9 

omröstning: ändrat förslag   +  

omröstning: förslag till lagstiftningsresolution ONU + 544,84,17 

 

Övrigt 

Renate Weber, föredragande, lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 6 som syftar till att 

lägga till följande text i slutet av ändringsförslaget: 

", om det inte är absolut nödvändigt för att förebygga och lösa tvister om jurisdiktion vid tillämpningen av 

detta rambeslut." 

 

 

3.  Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och 

sociala krisen 

 

 Förslag från talmanskonferensen   
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Avser ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Antagande utan omröstning  +  

 

 

4.  G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september)  

 Resolutionsförslag: (B7-0081/2009, B7-0082/2009, B7-0083/2009, B7-

0084/2009, B7-0085/2009, B7-0086/2009) 
 

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från en politisk grupp 

B7-0081/2009 

(ECR)  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  -  

Gemensamt förslag till resolution RC-B7-0082/2009 

(PPE, S&D, ALDE) 

efter punkt 1 5 Verts/ALE ONU - 158,318,164 

6 Verts/ALE  +  

efter punkt 3 7 Verts/ALE EO - 303,335,10 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 6 8 Verts/ALE ONU - 231,351,62 

punkt 12  originaltexten särsk. +  

efter punkt 14 9 Verts/ALE delad   

1 -  

2 -  

punkt 19 10 Verts/ALE  -  

punkt 22 11 Verts/ALE ONU - 283,344,17 

efter punkt 22 12 Verts/ALE  -  
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Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

efter punkt 23 13 Verts/ALE ONU - 210,386,44 

punkt 25 14 Verts/ALE  -  

punkt 27 15 Verts/ALE delad   

1 -  

2 -  

efter strecksats 9 1 Verts/ALE  +  

skäl B 2 Verts/ALE  -  

skäl D 3 Verts/ALE  -  

skäl E 4 Verts/ALE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från de politiska grupperna  

B7-0082/2009  S&D  ↓  

B7-0083/2009  ALDE  ↓  

B7-0084/2009  Verts/ALE  ↓  

B7-0085/2009  GUE/NGL  ↓  

B7-0086/2009  PPE  ↓  

 

Begäran om omröstning med namnupprop  

Verts/ALE äf 5, 8, 11, 13 

 

Begäran om särskild omröstning  

Verts/ALE punkt 12 

 

Begäran om delad omröstning  

ALDE: 

Punkt 6 

Första delen:  Hela texten utom orden ”för en skatt på finansiella transaktioner, och uppmanar till snabba 

framsteg” 

Andra delen:  dessa ord 

 

S&D: 

ÄF 9 

Första delen: ”Europaparlamentet påminner ... och miljökrisen” 

Andra delen: ”G20-gruppen måste ... land ges vetorätt” 
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ÄF 15 

Första delen: ”Europaparlamentet ifrågasätter ... starkt ifrågasatta” 

Andra delen:  ”Parlamentet efterfrågar ... mer ingående” 

 

Övrigt  

Även Martin Schulz hade undertecknat ändringsförslaget från S&D-gruppen. 

 

 

5.  Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och 

utvecklingssamarbetet 

 

 Resolutionsförslag: (B7-0078/2009) 
 

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B7-0078/2009 

(utskottet DEVE)  

punkt 5  originaltexten särsk./E

O 

- 293,333,5 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 23  originaltexten delad   

1 / EO - 290,343,9 

2 +  

punkt 25 3 från fler än 

40 ledamöter 

 -  

2 S&D  -  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 308,317,14 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)   +  

 

Begäran om särskild omröstning  

PPE: punkt 5 

 

Begäran om delad omröstning  

PPE: 

Punkt 11: 
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Första delen:  ”Europaparlamentet noterar.... framträdande roll” 

Andra delen:  ”och efterlyser... av villkor” 

 

Punkt 23 

Första delen:  ”Europaparlamentet påpekar ... utvecklingsfonden” 

Andra delen:  ”Parlamentet påpekar ... kan säkerställas” 
 

Punkt 28 

Första delen:  ”EP framhåller ... måste uppfyllas” 

Andra delen:  ”och att AVS-länderna......partnerskap” 

 

Övrigt  

Ändringsförslag 1 hade dragits tillbaka. 

 

Ändringsförslag 3 hade lagts fram av Michèle Striffler med flera. 

 


