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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. Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna***I 

Betänkande: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Förslag till förordning 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

48 PPE  +  

block 2 - 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-14 

16-47 

utskottet  ↓  

block 2 - 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott - 

särskild omröstning 

15 utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

Förslag till lagstiftningsresolution 

efter punkt 1 49 PPE  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 600, 38, 50 

 

Begäran om delad omröstning 

GUE/NGL: 

ÄF 15 

Första delen: "Kommissionen bör ... miljömässiga situation" 

Andra delen: "och ökningen ... olagliga invandringen." 
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2. Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta 

randområden ***I 

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

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

Förslag till förordning 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

115 PPE  +  

block 2 - 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-114 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

Förslag till lagstiftningsresolution 

efter punkt 1 116 PPE  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 579, 82, 35 

 

 

3. Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansieringinancement 

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

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 538, 20, 22 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

EFD, PPE: slutomröstning 
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 34 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "att finansiera innovation i" 

Andra delen: dessa ord 
 


