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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. Revidering av den fleråriga budgetramen för att tillmötesgå behovet av 

kompletterande finansiering av Iterprojektet. 

Betänkande: Reimer Böge (A7-0433/2011) (kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna 

rösterna erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 581, 102, 16  

ändrad muntligen 

 

Övrigt: 

Alain Lamassoure (ordförande för utskottet BUDG) lade fram följande muntliga ändringsförslag till 

punkt 1: 

 

1a.  Europaparlamentet understryker att parlamentet, rådet och kommissionen godkände i sin helhet de 

gemensamma slutsatserna från trepartsmötet om budgeten den 1 december 2011. 

 

1b. Europaparlamentet beklagar det ensidiga uttalande av sex medlemsstater som införts i rådets 

protokoll, vars avsikt är att ge en partisk tolkning av de gemensamma slutsatserna.  

 

1c.  Europaparlamentet uppmanar rådet att respektera den gemensamma slutsatserna i sin helhet och 

påminner rådet om dess åtagande att fullt ut tillämpa bestämmelserna i budgetförordningen och i 

det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 för att inom utgiftstaket för den fleråriga 

budgetramens åtagandebemyndiganden frigöra beloppet om 360 miljoner EUR i budgetförfarandet 

för 2013. Europaparlamentet bekräftar att det annars inte kan garantera sitt medgivande till det 

beloppet. 

 

1d.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen att i så stor utsträckning som möjligt 

tillämpa bestämmelserna i budgetförordningen och i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 

2006 när den lägger fram konkreta förslag beträffande beloppet om 360 miljoner EUR i förslaget 

till budget för 2013. 

 

 
 

 

2. Förslag till ändringsbudget nr 7/2011 - Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - 

Spanien och Italien 

Betänkande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 677, 15, 7 
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3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Spanien, jordbävning i 

Lorca, och Italien, översvämningar i Venetien 

Betänkande: Reimer Böge (A7-0437/2011) (kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna 
rösterna erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 677, 19, 3 

 

 

4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of 

buildings/Italien 

Betänkande: Barbara Matera (A7-0438/2011) (kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna 

rösterna erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 610, 72, 21 

 

 

5. Rätten till information i brottmål ***I 

Betänkande: Birgit Sippel (A7-0408/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 663, 24, 17 

 

 

6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Karel Pinxten - Belgien) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0417/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 599, 38, 56 
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7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henrik Otbo - Danmark) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0416/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 596, 31, 53 

 

 

 

8. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Juan-Francisco Corona Ramón- 

Spanien) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0422/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 363, 309, 27 

 

 

 

9. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ville Itälä - Finland) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0418/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 625, 41, 29 

 

 

 

10. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Kevin Cardiff - Irland) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0419/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 521, 128, 34 
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11. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Pietro Russo - Italien) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0420/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 608, 43, 34 

 

 

 

12. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Vitor Manuel da Silva Caldeira - 

Portugal) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0423/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 622, 36, 32 

 

 

 

13. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (HG Wessberg - Sverige) * 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0415/2011) sluten omröstning (artikel 169.1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  + 606, 39, 55 

 

 

 

14. Europeisk skyddsorder ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López (A7-
0435/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning  +  
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15. Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Véronique Mathieu (A7-0434/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning  +  

 

 

16. Allmänna kommissionen för fiske i avtalsområdet för Medelhavet ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning  +  

 

 

17. Årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet -

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott  

1-5 utskottet  +  

 

 

 

18. Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som 

drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella 

stabilitet ***I 

Betänkande: Paolo De Castro (A7-0405/2011) 

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 -

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott  

1-6 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 622, 60, 17 

 

 

19. Hinder för handel och investeringar 

Betänkande: Robert Sturdy (A7-0365/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten särsk. +  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

skäl L  originaltexten särsk. +  

skäl M  originaltexten särsk. +  

skäl N  originaltexten särsk. +  

skäl O  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl L, M, N, O, punkt 24 
 

Begäran om delad omröstning 

S&D, GUE/NGL: 

skäl G 

Första delen: "Europeiska tillverkare ... erkännande av regelverk." 

Andra delen: "Detta visar ... icke-tariffära handelshinder," 

Tredje delen: "eventuellt genom att ... uppfylls." 

Fjärde delen: "Parlamentet noterar också ... på miljöprestandan." 
 


