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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. Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: 

fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** 

Rekommendation: João Ferreira (A8-0061/2014) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 566, 43, 68 

 

 

 

2. Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför 

Mayottes kust *** 

Rekommendation: Alain Cadec (A8-0055/2014) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU +  

 

 

 

3. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens 

och Rumäniens anslutning till EU *** 

Rekommendation: Elmar Brok (A8-0049/2014) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU +  

 

 

 

4. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 

genomförandet av vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot 

hållbara transporter 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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5. Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 

modifierade organismer ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Frédérique Ries (A8-0038/2014) (kvalificerad majoritet 
erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 

block 1 

52 utskottet ONU + 480, 159, 58 

block 2 1–51 utskottet ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: block 1 (ändringsförslag 52), block 2 (ändringsförslag 1–51) 

EFDD: block 1 (ändringsförslag 52) 
 

 

6. Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske 

i Medelhavet) ***I 

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1–2 

4–25 

utskottet  +  

artikel 15a, punkt 1 26 GUE/NGL  -  

artikel 16b, punkt 1 27 GUE/NGL  -  

3 utskottet  +  

efter artikel 16l 28 GUE/NGL  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 583, 91, 15 

 


