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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. Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 541, 98, 49 

 

 

2. Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * 

Betänkande: Kay Swinburne (A8-0028/2014) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

2-5 

8-14 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott: 

särskild omröstning 

1 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 370, 307, 25 

6 utskottet delad   

1 +  

2 +  

7 utskottet EO + 386, 295, 19 

artikel 3.9 i förordning 

(EG) nr 2532/98 

15 S&D EO + 336, 270, 95 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 361, 118, 223 

 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D ÄF 7 
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Begäranden om delad omröstning 

S&D 

ÄF 1 

Första delen Hela texten utom orden "eller till dess att alla rättsliga möjligheter till överklagande 

har uttömts" 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 6 

Första delen Hela texten utom orden "förutsatt att alla rättsliga möjligheter till överklagande av 

ett sådant beslut har uttömts" 

Andra delen dessa ord 
 

 

3. FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Resolutionsförslag: B8-0251/2014 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0251/2014  

(utskottet ENVI) 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 359, 330, 4 

punkt 11 1 ECR  -  

punkt 14  originaltexten delad   

1 / EO + 397, 289, 6 

2 / EO + 366, 317, 10 

punkt 16 9 PPE  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 24  originaltexten särsk. +  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 29 2 ECR  -  

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 33 3 ECR  -  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

punkt 36 10 PPE EO + 445, 242, 7 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 39 4 ECR  -  

punkt 41  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 43 5 ECR  -  

punkt 51  originaltexten särsk. +  

punkt 55 6 ECR  -  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 60 12 GUE/NGL  -  

punkt 61 11 GUE/NGL  -  

punkt 64 7 ECR  -  

efter punkt 67 8 Verts/ALE EO + 570, 80, 36 

skäl I  originaltexten särsk. -  

skäl X  originaltexten EO + 365, 320, 6 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 51 

PPE: skälen I, X, punkterna 14, 16, 32, 36 

ECR: punkterna 24, 36 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 26 

Första delen "Europaparlamentet noterar ... senast 2020" 

Andra delen "om andra stora utsläppsländer binder upp sig till jämförbara minskningsmål" 

 
punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... globala koldioxidpriset." 

Andra delen "Åtgärder måste vidtas ... och anpassningsåtgärder." 

 
punkt 56 

Första delen Hela texten utom orden "Parlamentet betonar att ... inom dessa sektorer." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 57 

Första delen "Europaparlamentet anser att ... hantera koldioxidläckagen" 

Andra delen "och konkurrenskraften ... energiintensiva sektorer." 

 
ECR: 

punkt 14 

Första delen Hela texten utom orden "energieffektivitet" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 41 

Första delen "Europaparlamentet bekräftar det ... effekterna av klimatförändringarna." 

Andra delen "De beslut som fattades ... ytterligare i Lima." 
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PPE, ECR: 

punkt 4 

Första delen "Europaparlamentet framhåller ... enligt tvågradersmålet" 

Andra delen "och att avtalet bör sikta ... fram till 2050." 

 
punkt 35 

Första delen "Europaparlamentet upprepar ... den gröna klimatfonden." 

Andra delen "EU bör föreslå ... för 2015 års avtal" 

Tredje delen "senast i mars 2015" 

 


