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BILAGA 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Förkortningar och symboler 

+ antogs 

- förkastades 

↓ bortföll 

T drogs tillbaka 

AN (..., …, ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda 

röster) 

VE (..., …, ...) 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. Fusioner av aktiebolag(kodifierad version) ***I 

Betänkande: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 573, 17, 4 

 

 

2. Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EG och Jordanien, med anledning 

av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU *** 

Rekommendation: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

3. Avtal EG/Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen om luftfart *** 

Betänkande: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

4. Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Catherine Stihler (A7-0343/2010) (kvalificerad majoritet 
erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet 

block 1 - kompromiss 

84 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL  

utskottet 

 +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-83 utskottet  ↓  

 

 

 

5. Europeiska samförståndet om humanitärt bistånd 

Betänkande: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten ONU + 628, 32, 4 

punkt 13  originaltexten delad   

1/ONU + 649, 9, 11 

2/ONU + 569, 79, 18 

punkt 31  originaltexten ONU + 574, 61, 35 

punkt 32  originaltexten ONU + 583, 64, 19 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 327, 326, 12 

3 / EO + 335, 325, 12 

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL punkterna 9, 13, 31, 32 
 

Begäran om särskild omröstning 

ECR: punkterna 9, 35 
 

Begäran om delad omröstning 

ECR: 

skäl  G 

Första delen: "Tragedierna i Haiti ...och synligare," 

Andra delen: "och dessa katastrofer ...europeisk snabbinsatsstyrka." 
 

punkt 5 

Första delen: "Europaparlamentet förespråkar ... fler insatsområden " 

Andra delen: "och begär att  ... senast år 2015." 
 

punkt 39 

Första delen: "Europaparlamentet förespråkar ... katastrofförebyggande" 

Andra delen: "och framhåller vikten  ... i projekten." 
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PPE: 

skäl C 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "som har orsakats av människor, " och "och där de 

industrialiserade länderna har ett historiskt ansvar." 

Andra delen: "som har orsakats av människor, " 

Tredje delen "och där de industrialiserade länderna har ett historiskt ansvar." 
 

GUE/NGL 

punkt 13 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "militär och " 

Andra delen: dessa ord 
 

ECR, GUE/NGL: 

punkt 33 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar ... humanitära biståndets" 

Andra delen: "särskilda roll i Europeiska unionens utrikespolitik" 

Tredje delen "och uppmanar ... ömsesidig förståelse." 
 

 

6. Jordbruket som en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning 

Betänkande: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 / EO + 479, 166, 17 

2 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1/ONU + 445, 166, 60 

2/ONU + 313, 300, 46 

3/ONU - 282, 339, 48 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 26  originaltexten särsk. +  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 279, 380, 5 

3 +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 / EO + 391, 262, 8 

2 / EO - 252, 335, 74 

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl P  originaltexten särsk./EO + 311, 311, 26 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Begäran om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkt 14 
 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkt 31 

PPE: skäl P, punkt 45 

ECR: punkterna 26, 29, 30, 31 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 8 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "för genomförandet ... i skolorna," och "Parlamentet 

efterlyser ... budget för dessa program." 

Andra delen: "för genomförandet ... i skolorna," 

Tredje delen "Parlamentet efterlyser ... budget för dessa program." 
 

punkt 9 

Första delen: "Europaparlamentet bekräftar ... sämst ställda." 

Andra delen: "Parlamentet påminner ... ekonomin i allmänhet." 
 

punkt 24 

Första delen: "Europaparlamentet belyser ...prissvängningar" 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar kommissionen ... EU upprätthålls." 
 

punkt 29 

Första delen: "Europaparlamentet förespråkar ... spekulationsproblemet," 

Andra delen: "inklusive genom ... till jordbruksmarknader." 
 

punkt 30 

Första delen: "Europaparlamentet är oroat ... stora prissvängningar." 

Andra delen: "Parlamentet anser ... konsumenternas intressen." 
 

punkt 36 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "och lager ... reglera råvarupriset" 

Andra delen: dessa ord 
 

punkt 45 

Första delen: "Europaparlamentet konstaterar ... och urbanisering." 

Andra delen: "Parlamentet understryker ... som övergivits." 
 

punkt 50 

Första delen: "Europaparlamentet betonar ... territoriell sammanhållning" 

Andra delen: "och utfasning ... liknande verkan." 
 

PPE: 

punkt 51 

Första delen: "Europaparlamentet erkänner ... utvecklingsländernas jordbrukssektorer," 

Andra delen: "särskilt genom ... utvecklingsbistånd." 
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ALDE, ECR: 

punkt 27 

Första delen: "Europaparlamentet förespråkar ... och klimathändelser."utom orden "och sätta 

minimigränser för de aktörer som tillåts verka på dessa marknader" 

Andra delen: "och sätta minimigränser för de aktörer som tillåts verka på dessa marknader" 

Tredje delen: "Spekulation får samtidigt inte tillåtas att bli ett hot mot för övrigt effektiva 

jordbruksföretag." 
 

PPE, S&D: 

punkt 14 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar ... importerade produkter" 

Andra delen: "och att föreslå ... att den är ofarlig." 

Tredje delen: "Kommissionen uppmanas ... används i tredjeländer." 
 


