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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. Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i 

EUF-fördraget avsedda bolagen ***I 

Betänkande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 531, 19, 0 

 

 

2. Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med 

undantag för artiklarna 10 och 11 *** 

Rekommendation: Brian Simpson (A7-0356/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 560, 18, 5 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 

 

3. Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med 

avseende på artiklarna 10 och 11 *** 

Rekommendation: Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

4. Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart *** 

Rekommendation: Olga Sehnalová (A7-0347/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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5. Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien *** 

Rekommendation: Thomas Ulmer (A7-0344/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

6. Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för 

importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna * 

Betänkande: Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 538, 66, 18 

 

 

7. Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet 

inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta 

åtgärder) * 

Betänkande: Jan Březina (A7-0358/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 501, 106, 26 

 

 

8. Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt 

Betänkande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011) (kvalificerad majoritet erfordras) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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9. Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida 

sammanhållningspolitik 

Betänkande: Kerstin Westphal (A7-0350/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

10. Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I 

Betänkande: Pascal Canfin (A7-0055/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Texten i sin helhet – 

kompromiss 

4 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 507, 25, 109 

 

Slutomröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 5 juli 2011 (artikel 57.2 i arbetsordningen). 

ÄF 4 ersätter de antagna ändringsförslagen som gick till omröstning vid det sammanträdet. 
 

 

11. Europeisk statistik över permanenta grödor ***I 

Betänkande: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

24 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

EFD 

 +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-23 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag ONU + 610, 13, 8 

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 610, 15, 9 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

PPE: ändrat förslag 
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12. Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet 

inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (direkta åtgärder) 

* 

Betänkande: Jan Březina (A7-0340/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-8 

10-12 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott  -  

särskild omröstning 

9 utskottet särsk./ 

EO 

+ 322, 292, 9 

Bilaga, avsnitt 3, led 

3.1, led 3.1.7, stycke 2 

 originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 429, 189, 17 

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 502, 119, 22 

 

Begäran om särskild omröstning 

PPE: ÄF 9 
 

Begäran om delad omröstning 

Verts/ALE: 

Bilaga, avsnitt 3, led 3.1, led 3.1.7, stycke 2 

Första delen: "JRC kommer att stödja ... och väldokumenterad," 

Andra delen: "både för nuvarande ... till kärnkraftsanläggningar." 
 

 

13. Företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder 

inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (2012–2013) * 

Betänkande: Jan Březina (A7-0345/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-14 utskottet EO + 506, 108, 11 

artikel 52, punkt 2, 

led a 

15 PPE EO + 449, 169, 25 

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 510, 115, 18 

 

 

14. Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG 

Betänkande: Emma McClarkin (A7-0373/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 463, 163, 17 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD: slutomröstning 
 

 

15. Konsumentpolitik 

Betänkande: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Alternativt förslag till 

resolution 

1 GUE/NGL  +  

omröstning: utskottet IMCO, resolution (texten i 

sin helhet) 

 ↓  

 

 

 

16. Onlinespel på den inre marknaden 

Betänkande: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 4, led 1  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 4, led 2  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 4, led 7  originaltexten särsk. -  

punkt 8  originaltexten särsk. -  

punkt 10  originaltexten särsk. -  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 -  

4 -  

punkt 19  originaltexten delad   

1 / EO + 472, 152, 16 

2 +  

punkt 20  originaltexten ONU + 504, 127, 5 

punkt 22  originaltexten delad   

1 / EO + 368, 257, 10 

2 -  



P7_PV(2011)11-15(VOT)_SV.doc 8 PE 477.506 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 23  originaltexten särsk. -  

punkt 25  originaltexten särsk. -  

punkt 44  originaltexten särsk. -  

punkt 45  originaltexten ONU + 565, 65, 20 

punkt 46  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 20, 45 
 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkt 4, led 7, 8, 10, 20, 23, 25, 44, 46 

PPE: punkt 20, 46 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 2 

Första delen: "Europaparlamentet välkomnar ... avreglering/liberalisering av hasardspel online," 

Andra delen: "och gläder sig över ... de pågående överträdelseförfarandena." 
 

punkt 4, led 1 

Första delen: "styra människors ... drift att spela" 

Andra delen: "genom att begränsa ... eller patologiskt spelande," 
 

punkt 4, led 2 

Första delen: "bekämpa den olagliga sektorn för hasardspel" 

Andra delen: "genom att stärka de ... speltjänster av hög kvalitet," 
 

punkt 19 

Första delen: "Europaparlamentet framhåller ... svartlista olagliga spelaktörer." 

Andra delen: "Kommissionen uppmanas ... hindra lagliga transaktioner." 
 

punkt 22 

Första delen: "Europaparlamentet konstaterar ... anges i fördragen." 

Andra delen: "Kommissionen uppmanas ... framtida överträdelseärenden." 
 

PPE, ALDE: 

punkt 15 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "exklusiv", "alla", "de anser nödvändiga" 

Andra delen: "exklusiv" 

Tredje delen: "alla" 

Fjärde delen: "de anser nödvändiga" 
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17. Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn 

Betänkande: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Alternativt förslag till 

resolution 

1 fler än 

40 ledamöter 

ONU - 170, 454, 12 

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt  36  originaltexten särsk. +  

punkt  37  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten särsk. +  

omröstning: utskottet AGRI, resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 534, 16, 92 

 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkt 20, 36, 51 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 37 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "eftersom import av honung av ... på EU:s inre 

marknad, och" 

Andra delen: dessa ord 
 

punkt 39 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar ... biodlingsprodukter" 

Andra delen: "eller, när det gäller blandningar... alla ursprungsländer." 
 

punkt 42 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "tillhandahålla väsentligt ... jordbrukspolitiken efter 

2013 och" 

Andra delen: dessa ord 
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18. Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

Betänkande: Peter Simon (A7-0371/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 488, 134, 17 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 
 

S&D: slutomröstning 
 

 

19. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning 

Betänkande: Frédéric Daerden (A7-0370/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

efter punkt 1 1 GUE/NGL EO - 109, 359, 154 

2 GUE/NGL  -  

punkt 2 3 GUE/NGL  -  

efter punkt 2 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

punkt 28a (ny)  Anna 

Záborská 

 + Muntligt 

ändringsförslag 

punkt 48  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 478, 140, 4 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 67  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 379, 240, 10 

punkt 73  originaltexten särsk. -  

punkt 71  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 95  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 48, 73 

PPE: punkt 67 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 54 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar ... det svårt ekonomiskt." 

Andra delen: "Parlamentet efterfrågar ... kan komma ifråga." 
 

punkt 71 

Första delen: "Europaparlamentet ser ... av missgynnade personer." 

Andra delen: "Parlamentet upprepar ... vatten och kommunikation." 
 

punkt 95 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar ... eller lagstiftning." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar ... i varje medlemsstat." 
 

Övrigt: 

Anna Záborská lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 28a (ny): 

"28a. Europaparlamentet uppmanar rådet att i temaområdena i nästa fleråriga ramprogram för 

byrån för grundläggande rättigheter inkludera ett avsnitt om "Extrem fattigdom och 

grundläggande rättigheter." 
 


