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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. Handel med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter mellan EU och Palestina 

*** 

Rekommendation: Maria Eleni Koppa (A7-0300/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

2. Avtal EU/Mexiko om vissa luftfartsaspekter *** 

Rekommendation: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

3. Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Kap Verde *** 

Rekommendation: Pat the Cope Gallagher (A7-0299/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 539, 82, 21 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD: slutomröstning 
 

 

4. Samarbetsmemorandum EU/Förenta staterna om forskning och utveckling inom 

den civila luftfarten *** 

Rekommendation: Herbert Reul (A7-0301/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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5. Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig 

gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i 

euroområdet *** 

Rekommendation: Sophie Auconie (A7-0077/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 626, 23, 7 

 

 

6. EU:s finansiering av forskning och innovation 

Betänkande: Marisa Matias (A7-0302/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

7. Systemet med Europaskolor 

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A7-0293/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

8. EU:s framtida sammanhållningspolitik 

Betänkande: Michael Theurer (A7-0287/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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9. Den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det 

humanitära biståndets roll 

Betänkande: Elisabetta Gardini (A7-0283/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

10. Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro mellan 

medlemsstaterna i euroområdet ***I 

Betänkande: Sophie Auconie (A7-0076/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

12 PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

block 2 11rev PPE  ↓  

block 3 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-10 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 634, 23, 8 

 

 

11. Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I 

Betänkande: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

52 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 567, 89, 12 

 

Betänkandet hade återförvisats vid sammanträdet den 5 april 2011 (artikel 57.2 i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 52 ersätter de ändringsförslag som antogs vid sammanträdet den 5 april 2011. 
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12. Europeisk turism 

Betänkande: Carlo Fidanza (A7-0265/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

 +  

 

 

13. Europeisk trafiksäkerhet 

Betänkande: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten ONU + 413, 233, 17 

punkt 12  originaltexten särsk. +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 25  originaltexten särsk. +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 29  originaltexten särsk. +  

punkt 30  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten särsk. +  

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 46 1 föredraganden  +  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 48  originaltexten särsk. +  

punkt 50  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 459, 188, 15 

punkt 52  originaltexten särsk. +  

punkt 54  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 491, 145, 12 

punkt 73  originaltexten särsk. +  

punkt 88  originaltexten särsk. +  

punkt 96  originaltexten särsk. +  

punkt 101  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 103  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 4 
 

Begäran om särskild omröstning 

ECR: punkterna 12, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 48, 50, 52, 54, 73, 88, 96, 103 
 

Begäran om delad omröstning 

ECR: 

punkt 47 

Första delen Hela texten utom orden "och förare påverkade av läkemedel" och "eller ovannämnda 

läkemedel," 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 101 

Första delen Hela texten utom orden "1) göra medförande av varningsvästar för alla passagerare i 

fordon obligatoriskt och" 

Andra delen dessa ord 
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14. Damminfrastrukturen i utvecklingsländerna 

Betänkande: Nirj Deva (A7-0213/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO - 321, 332, 6 

punkt 29  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 366, 280, 7 

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 41  originaltexten särsk. -  

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 309, 339, 10 

skäl D  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 396, 244, 10 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

PPE: punkterna 29, 40, 42, 43, skäl D 

Verts/ALE: punkt 41 
 

Begäran om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 23 

Första delen "Europaparlamentet understryker ... skyddas." 

Andra delen "Parlamentet rekommenderar ... laviner." utom orden "som ofta är ett väsentligt 

inslag i de minst utvecklade ländernas energiförsörjning," 

Tredje delen dessa ord 
 

punkt 45 

Första delen Hela texten utom orden "samt främja damminfrastruktur" 

Andra delen dessa ord 
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15. EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen 

Betänkande: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 319, 332, 9 

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 44  originaltexten särsk. +  

punkt 46  originaltexten särsk. +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 347, 312, 3 

punkt 58  originaltexten särsk. -  

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 70  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 406, 253, 6 

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

2 / EO + 342, 319, 4 

punkt 74  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

PPE: punkterna 58, 70 

ALDE: punkt 58 

ECR: punkterna 41, 43, 44, 46 
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... utfattiga befolkningar" 

Andra delen "genom att tillhandahålla ... människorättsbaserad strategi." 
 

punkt 39 

Första delen Hela texten utom orden "exempelvis en internationell skatt på finansiella 

transaktioner." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 53 

Första delen Hela texten utom orden "och det civila samhället" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 63 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser ... exportstöd" 

Andra delen "samt ett upphävande ... snedvridning av handeln." 
 

punkt 73 

Första delen Hela texten utom orden "att skapa större ... livsmedelstryggheten." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 74 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen ... människornas behov" 

Andra delen "och garanterade ... i mottagarländerna." 
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ECR: 

skäl D 

Första delen Hela texten utom orden "råvaruspekulation," 

Andra delen detta ord 
 

punkt 40 

Första delen "Europaparlamentet är oroat ... historiska rekord." 

Andra delen "Parlamentet understryker ... råvaruprisindexen." 
 

 

16. Ensidiga förklaringar i protokoll från rådets sammanträden 

Betänkande: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

EFD: punkt 2 
 

 

17. En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin 

Betänkande: Daniel Caspary (A7-0255/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten särsk. +  

punkt 2  originaltexten särsk. +  

punkt 4 1 föredraganden  +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 316, 327, 4 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 301, 352, 9 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten särsk./ 

EO 

- 293, 342, 6 

punkt 13 2 föredraganden  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

rubrik före punkt 14  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17 3 föredraganden  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

rubrik före punkt 21  originaltexten särsk. -  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 389, 254, 8 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten särsk./ 

EO 

- 317, 338, 4 

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 43  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 419, 230, 10 

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 47  originaltexten särsk. +  

skäl K  originaltexten särsk. +  

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 526, 108, 9 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 
 

Begäran om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 34, 47 

GUE/NGL: punkterna 1, 2, skäl K, rubrik före punkt 21 

S&D: punkt 11, rubrik före punkterna 14 och 43 
 

Begäran om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet anser ... producerar mest koldioxid." 

Andra delen "Parlamentet är därför ... konkurrenskraft." 
 

punkt 14 

Första delen Hela texten utom orden "Parlamentet välkomnar ... framför tidsplanen." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 36 

Första delen Hela texten utom orden "Parlamentet understryker ... affärsmöjligheterna." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 39 

Första delen Hela texten utom orden "till exempel ... AVS-ländernas intressen. " 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 45 

Första delen Hela texten utom orden "och undanröja illojala " 

Andra delen dessa ord 
 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 17 

Första delen Hela texten utom orden "uppmuntrar dess parter ... att verka" och "inom en nära 

framtid, men" 

Andra delen dessa ord 
 

S&D: 

skäl 

Första delen "Kommissionen ... handelsresultat." 

Andra delen "Jämförelser ... nya jobb följs åt." 
 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet betonar ... handelsfrågor." 

Andra delen "Parlamentet uppmuntrar ... till den." 
 

punkt 23 

Första delen Hela texten utom orden "även om de ... av protektionistiska skäl." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 24 

Första delen Hela texten utom orden "Parlamentet är medvetet ... nationella regler." 

Andra delen dessa ord 
 

S&D, Verts/ALE: 

punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet upprepar ... sedan Doharundan inleddes." 

Andra delen "Parlamentet betonar vidare ... Aseanländerna " 

Tredje delen "och samtidigt förhindra ... höga tullar." 
 


