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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. Förslag till ändringsbudget nr 5/2010: Olaf och översyn av egna medel 

 

Betänkande: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 554,21,21 

 

 

2. Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel 

 

Betänkande: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

3. Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart ***I 

 

Betänkande: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Texten i sin helhet 

block 1 -  

kompromiss  

94rev  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

ONU + 615,12,8 

block 2 - 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott   

1-93 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag    +  

omröstning: lagstiftningsresolution   ONU + 604,11,26 

 

Begäran om omröstning med namnupprop  

PPE: block 1, block 2  
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4. Tryggad gasförsörjning***I 

 

Betänkande: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Texten i sin helhet 

block 1 - kompromiss 

118 utskottet  +  

  block 2 -   

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott  

1-117 utskottet  ↓  

  omröstning: ändrat förslag   +  

  omröstning: lagstiftningsresolution  ONU + 601,27,23 

 

 

5. Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan*** 

 

Rekommendation: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: lagstiftningsresolution  EO + 382,250,23 

 

 

6. Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet 

 

Betänkande: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 EFD ONU - 38,602,18 

Föredragandens 

ändringsförslag 

2 föredraganden delad   

1 +  

2 / EO - 235,354,64 

3 föredraganden  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

(utskottet INTA)  

 +  
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Begäran om omröstning med namnupprop  

EFD: ÄF 1 

 

Begäran om delad omröstning  

GUE/NGL: 

ÄF 2 

Första delen:    "Europaparlamentet välkomnar ... konstitutionella reformer," 

Andra delen:    "som förväntas ge ... fri marknad." 

 

 

7. EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald 

 

Betänkande: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 67  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)   +  

 

Begäran om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 51 

Första delen:  "Europaparlamentet konstaterar ... om bekämpningsmedel" 

Andra delen:  "som möjliggör ... skyddar nyttodjur." 

 

punkt 67 

Första delen:  "Europaparlamentet understryker ... biologisk mångfald." 

Andra delen:  "Parlamentet konstaterar ... ta sitt ansvar." 

 

punkt 69 

Första delen: Texten i sin helhet förutom orden "arbetstillfällen som är kopplade till" 

Andra delen: dessa ord 
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8. Förebyggande av katastrofer 

 

Betänkande: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

 

9. Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna 

 

Betänkande: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

Avser  ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten särsk. +  

punkt 3  originaltexten särsk. +  

punkt 26  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 321,305,12 

punkt 49  originaltexten särsk. -  

punkt 54  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 332,293,13 

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 84  originaltexten  + ändrat muntligen  

punkt 94  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 375,255,15 

strecksats 21  originaltexten särsk./ 

EO 

- 305,317,17 

skäl B  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

 

Begäran om särskild omröstning  

PPE:   punkterna 26, 49, 54, strecksats 21, skäl B 

ECR:   punkterna 2, 3 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\09-21\votes_definitif\P7_PV(2010)09-21(VOT)_SV.doc PE 448.635/ 6 

 

GUE/NGL: punkt 94 

Verts/ALE: punkt 94 

 

Begäran om delad omröstning  

PPE: 

punkt 83 

Första delen:   "Europaparlamentet uppmanar ... ekonomiska utvecklingsval" 

Andra delen:    "och att avstå från ... internationella finanskrisen." 

 

 

Övrigt  

Eleni Theocharous lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 84: 

"84. Europaparlamentet uppmanar EU och G20-länderna att vidta konkreta åtgärder för att avskaffa 

missbruket av skatteparadis, skatteflykt och olaglig ekonomisk flykt från utvecklingsländerna 

och engagera sig för att dessa resurser investeras i utvecklingsländer." 


