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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. Laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet***I 

Betänkande: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 599, 23, 14 

 

 

2. Beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder vad gäller 

den gemensamma handelspolitiken***I 

Betänkande: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 607, 17, 15 

 

 

3. Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga 

exemplar av marina organismer ***I 

Betänkande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Förslag till förordning 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

32 utskottet ONU + 561, 63, 17 

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-31 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag ONU + 564, 61, 9 

omröstning: lagstiftningsresolution ONU omröst-

ningen 

uppskjuten 
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4. Avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg ***I 

Betänkande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-7 

10-13 

utskottet EO + 448, 163, 24 

artikel 3, punkt 1a 

(förordning (EG) nr 

1185/2003) 

14 ALDE, 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

EFD 

ONU + 509, 120, 8 

9 utskottet ONU ↓  

artikel 4 (förordning 

(EG) nr 1185/2003) 

18 fler än 

40 ledamöter 

ONU - 66, 563, 10 

artikel 2.3 (förordning 

(EG) nr 1185/2003) 

8 utskottet ONU ↓  

efter skäl 7 15 fler än 

40 ledamöter 

ONU ↓  

16 fler än 

40 ledamöter 

ONU ↓  

17 fler än 

40 ledamöter 

ONU ↓  

omröstning: ändrat förslag EO + 553, 64, 16 

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 566, 47, 16 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ALDE: äf 14 och 18 

EFD: äf 8, 9 och 14 

PPE: äf 8, 15-18 

Verts/ALE: äf 14 
 

Begäran om särskild omröstning 

S&D, ALDE, Verts/ALE äf 8 
 

Övrigt: 

ÄF 15, 16, 17 och 18 hade lämnats in av Maria do Céu Patrão Neves med flera. 
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5. Konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn 

Resolutionsförslag: B7-0497/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B7-0497/2012  

utskottet JURI 

punkt 1 c  originaltexten ONU + 573, 52, 14 

skäl G  originaltexten särsk. +  

skäl H  originaltexten särsk. +  

skäl I  originaltexten särsk. +  

skäl J  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 1 c 
 

Begäran om särskild omröstning 

ECR: skäl G, H, I och J 
 

 

6. Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell 

telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av 

tillämpningsområdet för det internationella telereglementet 

Resolutionsförslag: B7-0498/2012, B7-0499/2012, B7-0506/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution 

RC-B7-0498/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

punkt 9 1 PPE  +  

efter punkt 9 2 ECR  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B7-0498/2012  PPE, S&D  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

B7-0499/2012  ALDE, 

Verts/ALE 

 ↓  

B7-0506/2012  GUE/NGL  ↓  

 

 

7. Klimatkonferensen i Doha (COP 18) 

Resolutionsförslag: B7-0496/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B7-0496/2012  

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

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 12 1 PPE  -  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 21  originaltexten ONU + 331, 306, 9 

punkt 22  originaltexten särsk. +  

punkt 28  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 585, 54, 3 

2/ 

ONU 

+ 508, 110, 15 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 578, 54, 7 

punkt 36  originaltexten ONU + 542, 83, 9 

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 165, 474, 4 

efter punkt 37  GUE/NGL delad   

1 +  

2 -  

punkt  43  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 335, 297, 5 

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

2 +  

3 +  

punkt 66  originaltexten särsk. +  

efter punkt 73 4 GUE/NGL  -  

punkt 77 5 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

efter punkt 79 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

ALDE ea 

 +  

punkt 82  originaltexten ONU + 517, 113, 9 

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 485, 109, 45 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD: punkterna 21, 28, 36, 82 och slutomröstning 
 

Begäran om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 66 

PPE: punkterna 21 och 43 

Verts/ALE: punkt 9 

EFD: punkterna 22 och 77 
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 37 

Första delen "Europaparlamentet kräver att industriländerna ... och tekniska åtgärder" 

Andra delen "utan att tvinga utvecklingsländer att skaffa patent." 
 

punkt 44 

Första delen "Europaparlamentet påpekar ... konflikt med miljövården." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar ... hållbarhetskriterierna för bioenergi." 
 

punkt 83 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar ... överenskommelse måste därför nås" 

Andra delen "för att undvika en katastrofal förändring som skulle påverka mänskligheten 

dramatiskt." 
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ALDE: 

punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "skatt på internationella ... och sjöfart" 

Andra delen dessa ord 
 

ändringsförslag 3 

Första delen "Europaparlamentet anser att de ovannämnda åtgärderna … naturen och balansen i 

miljön" 

Andra delen "och åtgärder ska vidtas … ökning av växthusgasutsläppen." 
 

Verts/ALE: 

punkt 8 

Första delen hela texten utom orden "omfattat sammanlagt ... berörda parter " 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 11 

Första delen "Europaparlamentet noterar ... Dohakonferensen," 

Andra delen "och stöder ... 31 december 2020." 
 

EFD: 

punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet betonar ... vetenskaplig grund " 

Andra delen "som fastställts av ... väntas 2014." 
 

punkt  29 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... ny och kompletterande," 

Andra delen "och dessutom att främja innovativa finansieringskällor." 
 

punkt 51 

Första delen "Europaparlamentet upprepar att ... klimateffekter." 

Andra delen "Parlamentet håller fortfarande ... utsläppshandelssystem." 
 

punkt 63 

Första delen hela texten utom orden "Europaparlamentet understryker ... Doha." och "EU får inte 

... gröna arbetstillfällen försvinner." 

Andra delen "Europaparlamentet understryker ... Doha." 

Tredje delen "EU får inte ... gröna arbetstillfällen försvinner." 

 

GUE/NGL, EFD: 

punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet betonar ... begränsning och finansiering" 

Andra delen "Parlamentet anser därför ... göra åtaganden." 

Tredje delen "Parlamentet anser att ... för mekanismen." 

 

Övrigt 

Karl-Heinz Florenz (PPE-gruppen) och Dan Jørgensen (S&D-gruppen) hade också undertecknat 

ändringsförslag 2. 
 

 



P7_PV(2012)11-22(VOT)_SV.doc 9 PE 500.825 
 

8. Utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen 

Betänkande: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 586, 31, 16 

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 532, 100, 8 

punkt 27  originaltexten ONU + 592, 32, 5 

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 379, 212, 37 

punkt 38  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 571, 34, 35 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkt 27 och slutomröstning 
 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkt 38 
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Begäran om delad omröstning 

Verts/ALE, ALDE: 

punkt 28 

Första delen hela texten utom fotnoten 

Andra delen fotnoten  
 

ECR: 

punkt 24 

Första delen hela texten utom orden "HBT-personers rättigheter samt" 

Andra delen dessa ord  
 

GUE/NGL: 

punkt 26 

Första delen hela texten utom orden "övergripande intressen och" 

Andra delen dessa ord  
 

 

9. Situationen i Gaza 

Resolutionsförslag: B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, B7-
0527/2012, B7-0528/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution  

RC-B7-0522/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

punkt 1  originaltexten  + ändrad muntligen 

efter punkt 2 1 PPE  +  

punkt 5  originaltexten ONU + 447, 113, 65 

punkt 7  originaltexten särsk. +  

strecksats 4a    + muntligt 

ändringsförslag 

skäl A  originaltexten  + ändrad muntligen 

skäl Aa    + muntligt 

ändringsförslag 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B7-0522/2012  PPE  ↓  

B7-0523/2012  EFD  ↓  

B7-0524/2012  S&D  ↓  

B7-0525/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0526/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0527/2012  ECR  ↓  

B7-0528/2012  ALDE  ↓  

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 5 
 

Begäran om särskild omröstning 

ECR: punkt 7 
 

Övrigt 

Marielle de Sarnez (ALDE-gruppen), Sajjad Karim (ECR-gruppen) och Hans-Gert Pöttering (PPE-

gruppen) hade också undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0522/2012. 
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Véronique De Keyser lade fram följande muntliga ändringsförslag: 

- Punkt 1: 

"1. Europaparlamentet uttrycker stor oro över situationen i Gaza och Israel och anser det djupt 

beklagligt att så många civila dödats, däribland kvinnor och barn. Parlamentet välkomnar det avtal om 

eldupphör som presenterades i Kairo och efterlyser en fullständig tillämpning av detta. Parlamentet 

framhåller att samtliga attacker omedelbart måste upphöra eftersom de orsakar oskyldiga civila 

orättfärdigt lidande, och vill snarast möjligt se en nedtrappning och ett slut på fientligheterna. 

Parlamentet uppskattar Egyptens och andra aktörers medlingsinsatser för att få till stånd en hållbar 

vapenvila, och välkomnar FN:s generalsekreterares besök i regionen." 
 

- Beaktandeled 4a (nytt): 

"– med beaktande av avtalet om eldupphör av den  21 november 2012," 

 

- Skäl A: 

"A. Den senaste tidens upptrappning av våldet leder till förluster av människoliv och oacceptabelt 

lidande för båda parternas civilbefolkning." 

 

- Skäl Aa (nytt): 

"Aa. Egyptens utrikesminister Mohamed Kamil Amr och USA:s utrikesminister Hillary Clinton 

presenterade ett avtal om eldupphör vid en presskonferens i Kairo den 21 november 2012. Enligt detta 

avtal, "ska Israel upphöra med all fientlig verksamhet i Gazaremsan, på land, till sjöss och i 

luftrummet inklusive attacker riktade mot enskilda" medan "samtliga palestinska grupper ska upphöra 

med all fientlig verksamhet från Gazaremsan mot Israel, inklusive raketattacker och attacker längs 

gränsen." 

10. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

Betänkande: Arnaud Danjean (A7-0357/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 1 8 Verts/ALE  -  

punkt 2 9 Verts/ALE  -  

punkt 3 10 Verts/ALE  -  

punkt 21  originaltexten ONU + 507, 102, 6 

punkt 22 5 PPE  +  

11 Verts/ALE  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 23 12 Verts/ALE  -  

punkt 38 13 Verts/ALE  -  

punkt 40 14 Verts/ALE  -  

punkt 41 15 Verts/ALE  -  

punkt 42 16S Verts/ALE  -  

efter punkt 45 6 PPE  +  

efter punkt 46 7 PPE  +  

punkt 47 17 Verts/ALE  -  

punkt  50 18 Verts/ALE  -  

punkt 51  originaltexten ONU + 507, 32, 71 

punkt 62  originaltexten ONU + 509, 94, 6 

punkt 81 19S Verts/ALE  -  

punkt 84 20 Verts/ALE  -  

punkt 87 21 Verts/ALE  -  

punkt 93 22 Verts/ALE  -  

punkt 101  originaltexten särsk. +  

punkt 102 1 ALDE  -  

23 Verts/ALE  -  

 originaltexten ONU + 425, 117, 63 

punkt 108 2 ALDE  -  

efter strecksats 8 3 PPE  +  

skäl G 4 PPE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 442, 92, 75 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD, GUE/NGL: slutomröstning 

ECR: punkterna 21, 51, 62, 102 
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Begäran om särskild omröstning 

S&D: punkterna 101, 102 
 

 

11. EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet: politiska och operativa 

aspekter 

Betänkande: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl F  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 438, 53, 104 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 
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Begäran om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 4 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet noterar hur ... kompletterar varandra." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 14 

Första delen hela texten utom orden "kompletterande", "smart försvar" och "och Natos" 

Andra delen "kompletterande" 

Tredje delen "smart försvar" 

Fjärde delen "och Natos" 
 

punkt 15 

Första delen hela texten utom orden "såväl Nato som" och "för att befästa sitt samarbete" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet anser ... medlemsstat som angripits" 

Andra delen "och i synnerhet ... som nyligen aktiverats." 
 

skäl F 

Första delen hela texten utom orden "och EU:s strategiska autonomi" 

Andra delen dessa ord 
 

 

12. It-säkerhet och it-försvar 

Betänkande: Tunne Kelam (A7-0335/2012) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 454, 39, 96 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 
 

 

13. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll vid klimatstyrda kriser 

och naturkatastrofer 

Betänkande: Indrek Tarand (A7-0349/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

2 / EO - 267, 305, 5 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 266, 308, 4 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 474, 80, 18 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet anser att ... över vattentillgångar." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar därför ... annan humanitär katastrof." 
 

punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten ... 

säkerhets- och försvarspolitiken." 

Andra delen "Parlamentet anser att integrering ... rättigheter och kön" 
 

punkt 35 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar varmt ... konsekvenser för säkerheten." 

Andra delen "Parlamentet anser dock ... behoven och konsekvenserna." 
 

 

14. Förhandlingar om ett utvidgat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och 

Kazakstan 

Betänkande: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 2, efter led a 12 GUE/NGL  -  

punkt 2, efter led i 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 2, led k 15 GUE/NGL  -  

punkt 2, efter led k 20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

punkt 2, efter led m    + muntligt 

ändringsförslag 

punkt 2, efter led n 16 GUE/NGL  -  

punkt 2, led p 2 S&D  +  

punkt 2, led t 17 GUE/NGL  -  

punkt 2, led u 18 GUE/NGL  -  

punkt 2, efter led am 24 Verts/ALE  -  

punkt 2, led as  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 2, efter led as 19 GUE/NGL  +  

punkt 2, efter led av 3 S&D  T  

25 PPE  +  

efter strecksats 11 4 GUE/NGL EO - 80, 445, 8 

skäl D 5 GUE/NGL  -  

skäl E 6 GUE/NGL  -  

1 S&D  +  

efter skäl H 7 GUE/NGL  -  

skäl I § originaltexten särsk. +  

skäl J § originaltexten särsk. +  

skäl L 8 GUE/NGL delad   

1 / EO + 278, 241, 17 

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

efter skäl L 9 GUE/NGL  -  

efter skäl M 10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl I, J 
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 2, led as 

Första delen "Att – mot bakgrund ... företagens sociala ansvar" 

Andra delen "och att alla EU-baserade ... och partnerländer." 
 

S&D: 

ändringsförslag 8 

Första delen "Civic Solidaritys internationella övervakningsgrupp ... händelserna i Zjanaozen." 

Andra delen "Under rättegången ... de tilltalade." 
 

Övrigt: 

Ändringsförslagen 22 och 23 hade strukits. 

S&D-gruppen hade dragit tillbaka ändringsförslag 3. 

Liisa Jaakonsaari lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 2, efter led m: 

"ma) Att uttrycka stor oro över den rättsliga process som inleddes den 20 november 2012 

av Kazakstans riksåklagare med begäran om att de icke registrerade oppositionella 

sammanslutningarna Alg och Khalyk Maidany och ett antal andra opositionella mediakanaler ska 

bannlysas som extremister. Att kraftigt understryka att den legitima kampen mot terrorism och 

extremism inte bör användas som förevändning för att bannlysa oppositionell verksamhet och 

begränsa yttrandefriheten." 
 

 

15. Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma 

fiskeripolitiken 

Betänkande: João Ferreira (A7-0291/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten särsk. +  

punkt 31, strecksats 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 31, strecksats 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 458, 62, 8 

punkt 31, strecksats 4  originaltexten delad   

1 / EO + 403, 114, 12 

2 +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/ 

ONU 

+ 277, 241, 14 

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 304, 214, 12 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 304, 219, 12 

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

- 142, 378, 15 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 474, 45, 13 
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Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD: slutomröstning 
 

Begäran om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 3 

Verts/ALE: punkt 31, strecksats 4 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 31, strecksats 1 

Första delen "Förbättrad säkerhet, bättre ... förbättrad lagring av fångsten" 

Andra delen "och förbättrad möjlighet ... deras fiskekapacitet." 
 

punkt 31, strecksats 4 

Första delen "Byggande av specialiserade fiskehamnar," 

Andra delen "specifika anordningar för ... av fiskeriprodukter." 
 

punkt 40 

Första delen "Europaparlamentet erkänner att temporära ... utanför viloperioden." 

Andra delen "Parlamentet ställer sig bakom ... när de inte är verksamma." 
 

GUE/NGL: 

skäl J 

Första delen hela texten utom ordet "enda" 

Andra delen detta ord – med namnupprop 
 

Verts/ALE: 

punkt 31, strecksats 3 

Första delen "Främjande ... arbetstillfällen och hållbarhet" 

Andra delen "samt genom ... småskaligt fiske." 
 

punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet betonar ... mervärde ökar." 

Andra delen "Parlamentet uttrycker ... mål ska kunna uppnås." 
 

punkt 40 

Första delen "Europaparlamentet erkänner ... viloperioden." 

Andra delen "Parlamentet ställer sig bakom ... inte är verksamma." 
 

skäl E 

Första delen "Kustfisket ... göras säkra" 

Andra delen "och renoveras ... säkerhetsstandarder." 
 

Verts/ALE, ALDE: 

punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet ställer sig bakom ... användas i nödsituationer" 

Andra delen "såsom naturkatastrofer ... vattenföroreningar)," 

Tredje delen "framtvingade uppehåll ... bränslepriserna." 
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16. Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension 

Betänkande: Isabella Lövin (A7-0290/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Alternativt förslag till 

resolution 

9 PPE  -  

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 297, 185, 8 

punkt 2  originaltexten särsk. -  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 284, 180, 28 

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 23  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 290, 190, 5 

punkt 24  originaltexten särsk. +  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

2 +  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 285, 192, 5 

punkt 55  originaltexten särsk. +  

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 73  originaltexten särsk. +  

punkt 77  originaltexten särsk. +  

punkt 92  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 78  originaltexten särsk. -  

punkt 80  originaltexten särsk. -  

punkt 94  originaltexten ONU - 210, 262, 15 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

utskottet PECH 

ONU + 450, 11, 19 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD, Verts/ALE: slutomröstning 

GUE/NGL: punkt 94 
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Begäran om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 78, 80 

GUE/NGL: punkterna 2, 19 

PPE: punkterna 23, 24, 32, 55, 73, 77 
 

Begäran om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 92 

Första delen "Parlamentet välkomnar kommissionens ... ohållbart fiske" 

Andra delen "samtidigt som man ser till att dessa åtgärder är förenliga med WTO:s regler." 
 

PPE: 

punkt 1 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar kommissionens .. de yttersta randområdena." 

Andra delen "Parlamentet anser emellertid ... den inre marknaden." 
 

punkt 6 

Första delen "Europaparlamentet anser ... multilateral nivå." 

Andra delen "Parlamentet anser dessutom ... konsumeras lokalt." 
 

punkt 9 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmanar kommissionen ... EU:s inhemska och 

internationella flottor." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 27 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmanar kommissionen ... EU:s inhemska och 

internationella flottor." 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "inte bara" och "utan även artiklarna ... 

lokalbefolkningarnas" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 37 

Första delen hela texten utom orden "eller på de lokala marknaderna" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 50 

Första delen hela texten utom orden "Europaparlamentet stöder införandet ... avtal förhandlas" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 53 

Första delen hela texten utom ordet "dagligen" 

Andra delen detta ord 
 

punkt 58 

Första delen "Europaparlamentet anser ... inte finns några associeringsavtal" 

Andra delen "eftersom det inte finns ... en högprioriterad fråga." 
 

punkt 66 

Första delen hela texten utom orden "som syftar till att upprätthålla bestånden över den nivå som 

krävs för maximal hållbar avkastning, och" 

Andra delen dessa ord 
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Övrigt: 

Ändringsförslagen 1–8 hade dragits tillbaka. 
 

 

17. Valet till Europaparlamentet 2014 

Resolutionsförslag: B7-0520/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B7-0520/2012  

(utskottet AFCO) 

punkt 1 1 PPE  +  

5 Verts/ALE  +  

6 Verts/ALE EO - 178, 283, 7 

 originaltexten ONU ↓  

efter punkt 1 7 Verts/ALE EO - 211, 250, 8 

10 GUE/NGL ONU - 79, 359, 23 

8 Verts/ALE  -  

3 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

punkt 2 9 Verts/ALE  -  

2 ALDE EO + 235, 213, 19 

efter punkt 2 4 PPE, S&D  +  

punkt 3  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 316, 90, 20 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 1 

ALDE: slutomröstning 

GUE/NGL: äf 10 
 

Begäran om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 1, 3 
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18. Människorättssituationen i Iran, särskilt massavrättningar och bloggaren Sattar 

Beheshtis död nyligen 

Resolutionsförslag :B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-

0510/2012, B7-0515/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution 

RC-B7-0500/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, GUE/NGL) 

punkt 13  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 35, 9, 1 

skäl L  originaltexten  + ändrad muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B7-0500/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0501/2012  EFD  ↓  

B7-0502/2012  S&D  ↓  

B7-0505/2012  ECR  ↓  

B7-0508/2012  PPE  ↓  

B7-0510/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0515/2012  ALDE  ↓  

 

Begäran om särskild omröstning 

ECR: punkt 13 
 

Begäran om delad omröstning 

ECR: 

punkt 14 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 
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Övrigt 

De Keyser lade fram följande ändringsförslag till skäl L: 

"L. Sacharovpriset för tankefrihet 2012 gavs åt två iranska aktivister, nämligen advokaten Nasrin 

Sotoudeh och filmregissören Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh sitter i fängelse för sitt arbete för att kasta 

ljus över brott mot de mänskliga rättigheterna i Iran och hungerstrejkar efter det att hon inte fått ta 

emot besök av sin familj. Jafar Panahi överklagar ett sexårigt fängelsestraff, ett förbud på 20 år mot 

filmproduktion och ett reseförbud riktat mot honom." 
 

 

19. Situationen i Burma, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine 

Resolutionsförslag: B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012, B7-
0514/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution 

RC-B7-0503/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B7-0503/2012  S&D  ↓  

B7-0509/2012  PPE  ↓  

B7-0511/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0512/2012  ECR  ↓  

B7-0513/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0514/2012  ALDE  ↓  

 

 

20. Situationen för migranter i Libyen 

Resolutionsförslag: B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012, B7-

0519/2012 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution 

RC-B7-0504/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 43, 0, 2 

Resolutionsförslag från politiska grupper 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

B7-0504/2012  S&D  ↓  

B7-0507/2012  ECR  ↓  

B7-0516/2012  PPE  ↓  

B7-0517/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0518/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0519/2012  ALDE  ↓  

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 
 


