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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. Avtal EU/Kap Verde om vissa luftfartsaspekter *** 

Rekommendation: Dominique Riquet (A7-0307/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

2. Försäkringsgarantisystem 

Betänkande: Peter Skinner (A7-0243/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

3. Mervärdesskattens framtid 

Betänkande: David Casa (A7-0318/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 521, 50, 58 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD: slutomröstning 
 

Övrigt: 

David Casa lade fram ett muntligt ändringsförslag om strykning av punkt 13. 
 

 

4. Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion * 

Betänkande: Sharon Bowles (A7-0337/2011) 

sluten omröstning (artikel 169.1 i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 480, 69, 74 
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5. EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU 

***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning  +  

 

 

6. EU:s tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad 

och utveckling (EBRD) ***I 

Betänkande: Sharon Bowles (A7-0227/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet 

block 1 – kompromiss 

14 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-13 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 573, 64, 9 

 

 

7. Genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om skjutvapen och införande av 

exporttillstånd samt importoch transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till 

skjutvapen och ammunition ***I 

Betänkande: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011) 

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 

28 utskottet  +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-27 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 624, 17, 2 

 

 

8. Särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna 

till EU:s stabiliserings- och associeringsprocess ***I 

Betänkande: Vital Moreira (A7-0243/2010) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

27 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 605, 20, 18 

 

Övrigt: 

Betänkandet hade återförvisats till utskottet vid sammanträdesperioden den 11 maj 2011 (artikel 57.2 i 

arbetsordningen). 

Ändringsförslag 27 ersätter de ändringsförslag som antogs under den förutnämnda 

sammanträdesperioden. 
 

 

9. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (den 23 oktober 2011) 

Resolutionsförslag: B7-0534/2011, B7-0535/2011, B7-0536/2011 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper B7-0534/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

2 +  

punkt 5, strecksats 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 5, strecksats 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 5, strecksats 5  originaltexten särsk. +  

punkt 5, strecksats 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B7-0535/2011  ECR  ↓  

B7-0536/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Begäran om särskild omröstning 

EFD: punkt 5, strecksats 5 
 

Begäran om delad omröstning 

EFD: 

punkt 3 

Första delen Hela texten utom orden "helt och fullt ska bygga på gemenskapsmetoden och" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 5, strecksats 2 

Första delen "Överföring av den ... och" 

Andra delen "utvärdering av ... statsskuldkrisen." 

punkt 5, strecksats 4 

Första delen Hela texten utom orden "och harmonisera ... inklusive" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 5, strecksats 6 

Första delen "En ekonomisk styrning för euroområdet" 

Andra delen "utgående från gemenskapsmetoden." 
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10. Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet 

Resolutionsförslag: B7-0532/2011, B7-0533/2011 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper B7-0532/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

efter punkt 6 2 ECR  -  

efter skäl D 1 ECR  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från EFD-gruppen B7-0533/2011  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  ↓  

 

Övrigt: 

Mitro Repo, Pavel Poc och Kristian Vigenin hade också undertecknat resolutionsförslag 

B7-0532/2011. 
 


