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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

FB beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det 

Ægæiske Hav ***I 

Betænkning: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Forslag til forordning 

Tekst som helhed 

Blok nr. 1 - 

kompromis 

48 PPE  +  

Blok nr. 2 - 

ændringsforslag fra det 

korresponderende 

udvalg 

1-14 

16-47 

kor. udv.  ↓  

Blok nr. 2 - 

ændringsforslag fra det 

korresponderende 

udvalg - særskilt 

afstemning 

15 kor. udv. div   

1 ↓  

2 ↓  

Afstemning: ændret forslag  +  

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Efter § 1 49 PPE  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 600, 38, 50 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

am 15 

1. del: "Kommissionen bør pålægges senest den 31. december 2016 ... og miljø" 

2. del: "samt den ... illegale indvandring" 
 



P7_PV-PROV(2013)02-05(VOT)_DA.doc 3 PE 505.122 

 

2. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder ***I 

Betænkning: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Forslag til forordning 

Tekst som helhed 

Blok nr. 1 - 

kompromis 

115 PPE  +  

Blok nr. 2 - 

ændringsforslag fra det 

korresponderende 

udvalg 

1-114 kor. udv.  ↓  

Afstemning: ændret forslag  +  

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Efter § 1 116 PPE  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 579, 82, 35 

 

 

3. Bedre adgang til finansiering for SMV'er 

Betænkning: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 538, 20, 22 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFD, PPE: endelig afstemning 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE   

§ 34 

1. del: teksten uden ordene "finansiering af innovation i" 

2. del: disse ord 
 


