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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. Transeuropeisk energiinfrastruktur ***I 

Betänkande: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 539, 85, 16 

 

 

2. Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen (Wiens flygplats) 

Betänkande: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

3. Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till 

följd av verksamheter i samband med markanvändning ***I 

Betänkande: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-74 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 635, 42, 3 

 

 



P7_PV(2013)03-12(VOT)_SV.doc 3 PE 506.440 
 

4. Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan 

information som är relevant för klimatförändringen ***I 

Betänkande: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-54 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 634, 42, 5 

 

 

5. Tvistlösning online vid konsumenttvister ***I 

Betänkande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

125 utskottet  +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-124 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 622, 24, 32 

 

 

6. Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister ***I 

Betänkande: Louis Grech (A7-0280/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 – kompromiss 

167 utskottet  +  

block 2 – 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott 

1-166 utskottet  ↓  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 617, 51, 5 

 

 

7. Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska 

unionen * 

Betänkande: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-12 

14-109 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott - 

särskild omröstning 

13 utskottet EO + 339, 311, 19 

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 582, 24, 63 

 

Begäran om särskild omröstning 

PPE: äf 13 
 

 

8. Radioaktiva ämnen i dricksvatten * 

Betänkande: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

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 

1-56 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 578, 59, 34 

 

Övrigt: 

Föredraganden hade föreslagit en teknisk ändring för att stryka följande två fraser i ändringsförslag 2:  

"efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten," och  

"med beaktande av Regionkommitténs yttrande," 
 

 

9. Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i 

medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i 

euroområdet ***I 

Betänkande: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet 73 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 528, 81, 71 

 

Betänkandet hade återförvisats till utskottet under sammanträdet den 13 juni 2012 (artikel 57.2 i 

arbetsordningen). 
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10. Övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av 

korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet ***I 

Betänkande: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet 83 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 526, 86, 66 

 

Betänkandet hade återförvisats till utskottet under sammanträdet den 13 juni 2012 (artikel 57.2 i 

arbetsordningen). 
 

 

11. Europeiska riskkapitalfonder ***I 

Betänkande: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet 3 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 613, 24, 41 

 

Betänkandet hade återförvisats till utskottet under sammanträdet 13 september 2012 (artikel 57.2 i 

arbetsordningen). 

Ändringsförslag 3 ersätter de ändringsförslag som antogs vid sammanträdesperioden 13 september 

2012. 
 

 

12. Europeiska fonder för socialt företagande ***I 

Betänkande: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

texten i sin helhet 3 utskottet  +  

omröstning: ändrat förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 603, 27, 46 
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Betänkandet hade återförvisats till utskottet under sammanträdet 13 september 2012 (artikel 57.2 i 

arbetsordningen). 

Ändringsförslag 3 ersätter de ändringsförslag som antogs vid sammanträdesperioden 13 september 

2012. 
 

 

13. Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors 

rättigheter 

Betänkande: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 13  originaltexten särsk. +  

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  



P7_PV(2013)03-12(VOT)_SV.doc 8 PE 506.440 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

2 +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 284, 365, 12 

skäl B  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten särsk./ 

EO 

- 293, 320, 39 

skäl D  originaltexten särsk. -  

skäl I  originaltexten särsk. -  

skäl K  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 482, 156, 16 

skäl W  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 495, 96, 69 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 13, 37, 63 och skälen D, I, K, W 

PPE: skäl C, D, I, W 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 1 

Första delen hela texten utom orden "samt … genom effektivare skattepolitik" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 21 

Första delen hela texten utom orden "för att främja en rättvis … löner och pensioner" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 35 

Första delen hela texten utom orden "eller globalisering" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 57 

Första delen hela texten utom orden "och att samtidigt ge besked … och yrkesliv" 

Andra delen dessa ord 
 

skäl B 

Första delen hela texten utom orden "utan är även en kris för demokratin," 

Andra delen dessa ord 
 

PPE: 

punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar … bättre betalda arbeten" 

Andra delen "och uppmanar … att införa det" 

Tredje delen "Parlamentet begär … i beslutsprocesserna" 
 

ALDE, PPE 

skäl A 

 hela texten utom orden "en kris som förvärras … finansiella stödprogram" 

 dessa ord 
 

punkt 12 

 hela texten utom orden "genom att befintliga arbetstillfällen görs till fasta tjänster" 

 dessa ord 
 

 

14. Avskaffande av könsstereotyper i EU 

Betänkande: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 7  originaltexten särsk. -  

punkt 13  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 535, 87, 17 

punkt 14  originaltexten särsk. -  

punkt 17  originaltexten delad   

1 / EO + 396, 214, 32 

2 -  

punkt 18  originaltexten särsk. -  

punkt 19  originaltexten särsk. -  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 27  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 355, 278, 15 

punkt 32  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 392, 235, 19 

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 41  originaltexten delad   

1 / EO + 347, 258, 21 

2 -  

punkt 42  originaltexten särsk. -  

punkt 49  originaltexten delad   

1 / EO + 415, 193, 25 

2 +  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten särsk./ 

EO 

- 257, 370, 11 

punkt 67  originaltexten särsk. +  

skäl C  originaltexten särsk. +  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl K  originaltexten särsk./ 

EO 

- 213, 406, 16 

skäl N  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

skäl O  originaltexten särsk. +  

skäl P  originaltexten särsk./ 

EO 

- 242, 382, 12 

skäl W  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 369, 236, 22 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) EO + 368, 159, 98 

 

Begäran om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 7, 13, 17, 18, 19, 51, skälen K, O, P 

PPE: punkterna 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67, skälen C, K, P, W 

Verts/ALE: punkt 14 

GUE/NGL: punkt 14 
 

Begäran om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 20 

Första delen hela texten utom orden "sexualisering av och" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 41 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmuntrar därför medlemsstaterna … 

deltidsanställningar" 

Andra delen dessa ord 
 

skäl J 

Första delen hela texten utom orden "särskilt i reklamkampanjer … tar hand om barn" 

Andra delen dessa ord 
 

skäl N 

Första delen hela texten utom orden "och främjar ofta våld mot kvinnor och flickor" 

Andra delen dessa ord 
 

PPE: 

punkt 49 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar … som kommissionsledamot." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar … stödja detta förfarande." 
 

punkt 50 

Första delen "Europaparlamentet påminner om … i Europas bolagsstyrelser."  

Andra delen "Parlamentet stöder kommissionens … i stora börsnoterade företag." 
 

Verts/ALE, GUE/NGL 

punkt 17 

 "Europaparlamentet uppmanar EU … av kvinnor i reklam" 

 "som krävde … sexturism" 
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15. Situationen för kvinnor i Nordafrika 

Betänkande: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 583, 24, 35 

3/ 

ONU 

+ 420, 159, 58 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 74  originaltexten särsk. -  

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Begäran om särskild omröstning 

S&D: punkt 74 
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 32 

Första delen "Europaparlamentet efterfrågar en politik … kvinnor, såsom flickor" 

Andra delen "kvinnor med funktionshinder, … homosexuella kvinnor och transsexuella kvinnor" 
 

S&D: 

punkt 25 

Första delen hela texten utom orden "precis som i Europa" 

Andra delen dessa ord 
 

punkt 30 

Första delen hela texten utom orden "som Tunisien och Marocko" 

Andra delen dessa ord 
 

considérant L 

Första delen "Många flickor och kvinnor i regionen utsattes … extremiströrelser." 

Andra delen "Det finns undersökningar … sexuella trakasserier" 
 

ECR, PPE 

punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet betonar behovet ... rättigheter." utom orden "rättigheter, sexuell 

hälsa, sexuella rättigheter samt reproduktiv hälsa och reproduktiva" 

Andra delen orden "rättigheter, sexuell hälsa, sexuella rättigheter samt reproduktiv hälsa och 

reproduktiva" 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar … Rights and Development" 
 

punkt 22 

Första delen "Europaparlamentet betonar att kvinnors … i revolutionära förlopp." 

Andra delen "Parlamentet begär därför … lagstiftningsnivå)." utom orden "och kvotering"  

Tredje delen dessa ord 
 

 

16. Finansieringen av EU:s samarbete med staterna i Afrika, Västindien och 

Stillahavsområdet samt de utomeuropeiska länderna och territorierna under 

perioden 2014–2020 

Betänkande: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 15  originaltexten ONU + 542, 71, 25 

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 491, 112, 21 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 325, 292, 12 

3 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 547, 61, 26 

 

Begäran om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 15 

PPE: slutomröstning  
 

Begäran om delad omröstning 

PPE: 

punkt 23 

Första delen Hela texten utom orden "i riktning mot en välfärdsstat och" och "en nationell 

fördelningspolitik"  

Andra delen "i riktning mot en välfärdsstat och" 

Tredje delen "en nationell fördelningspolitik"  
 

ECR: 

punkt 17 

Första delen Europaparlamentet understryker hur viktigt det är … i fråga om 

utvecklingsfinansiering."  

Andra delen "I detta hänseende och för att … på finansiella transaktioner." 
 

 

17. Större nytta av EU:s miljöåtgärder 

Betänkande: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO - 

anmärkningar 

punkt 25  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäran om särskild omröstning 

PPE: punkt 25 
 


