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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. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 590, 35, 74 

 

 

2. Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga 

förfaranden  ***I 

Betänkande: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

52 utskottet  +  

block 2 1-51 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 577, 48, 86 

 

 

3. Personlig skyddsutrustning ***I 

Betänkande: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

158 utskottet  +  

block 2 1-157 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 606, 53, 50 
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4. Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I 

Betänkande: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

203 utskottet  +  

block 2 1-202 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 629, 63, 16 

 

 

5. Linbaneanläggningar  ***I 

Betänkande: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

148 utskottet  +  

block 2 1-147 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 639, 69, 2 

 

6. Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet 

Resolutionsförslag: B8-0044/2016 (Kvalificerad majoritet krävs för antagande av 

resolutionsförslaget) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0044/2016 

(GUE/NGL) 

omröstning: resolutionen  

(texten i sin helhet) 

ONU - 125, 530, 53 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 
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7. Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för 

beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 

Resolutionsförslag: B8-0067/2016 (Kvalificerad majoritet krävs för antagande av 

resolutionsförslaget) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0067/2016  

(ENVI) 

efter artikel 4 2 Verts/ALE ONU + 352, 276, 73 

punkt 3  originaltexten särsk./ 

EO 

- 212, 456, 31 

punkt 4  originaltexten särsk. -  

punkt 8 3 S&D  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

skäl C 1 Verts/ALE ONU + 355, 308, 44 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl F  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl G  originaltexten särsk. -  

skäl J  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 393, 305, 12 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, slutomröstning 
 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 3, 4 

S&D: punkterna 3, 4, skälen G, J 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skjuta upp antagandet av denna 

delegerade akt till dess att den offentliggjort sin rapport om mjölkbaserade drycker 

och liknande produkter som är avsedda för småbarn och till dess att Efsa 

offentliggjort sin översyn angående evidensen om socker och införandet av beredda 

livsmedel i tidig ålder med hänsyn till rekommendationerna om optimalt 

näringsintag för spädbarn och småbarn," 

Andra delen "särskilt undergrävandet av amning och ökningen av barnfetma." 

 
skäl E 

Första delen Hela texten utom orden "spädbarn bör helammas under de första sex månaderna och 

att" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl F 

Första delen "Samtliga medlemsstater godkände Internationella koden för marknadsföring av 

modersmjölksersättningar (nedan kallad den internationella koden), som antogs 

1981 av Världshälsoförsamlingen, och församlingens 16 påföljande resolutioner på 

samma område," 

Andra delen "som har tagits fram för att se till att alla föräldrar och omsorgsgivare får objektiv 

och sanningsenlig oberoende information, för att undanröja hinder mot amning och 

för att se till att modersmjölksersättning används på ett säkert sätt vid behov." 
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8. Fredsprocessen i Colombia 

Resolutionsförslag: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-

0061/2016, B8-0062/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Övrigt 

Igor Šoltes (Verts/ALE) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

0041/2016.  

 
 


