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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. Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU 

***I 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 608, 13, 24 

 

 

2. Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 621, 12, 24 

 

 

3. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** 

Rekommendation: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter 

och ekonomisk ersättning *** 

Rekommendation: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 585, 41, 41 
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5. Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering 

(GNSS) *** 

Rekommendation: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och 

utländska direktinvesteringar ***I 

Betänkande: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 

block nr 1 

29 utskottet  +  

block nr 2 1-28 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner 

Betänkande: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 16  originaltexten delad   

1 / ONU + 624, 54, 7 

2 / ONU + 518, 156, 9 

punkt 22  originaltexten särsk. +  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 553, 63, 49 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 16 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkterna 22, 63 

Verts/ALE: punkt 68 
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Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 68 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att den sociala och ekonomiska utvecklingen i 

bergsregionerna, som i vissa medlemsstater även är avlägsna regioner, är beroende 

av transportförbindelserna mellan dem och övriga regioner i en viss medlemsstat 

eller gränsöverskridande regioner.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar de nationella myndigheterna att i samarbete med 

kommissionen underlätta genomförandet av projekt för transportförbindelser för 

bergsregioner med nationella och transeuropeiska huvudvägar och 

transportkorridorer, särskilt TEN-T-transportinfrastrukturen, med hjälp av olika EU-

fonder och finansieringsinstrument, däribland investeringar från Europeiska 

investeringsbanken.” 

 
PPE: 

punkt 53 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att man på EU-nivå måste skydda de emblematiska 

djurarter som lever högt upp i bergen och som kan leva i gränsöverskridande 

bergskedjor, till exempel gems, alpstenbockar, stora rovfåglar, björnar, vargar och 

lodjur. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en 

plan för att skydda och återinföra emblematiska arter som lever högt uppe i bergen.” 

Andra delen ”Parlamentet fördömer de urskillningslösa massavlivningar av dessa arter som 

tillämpas i vissa medlemsstater och som staten genomför när sjukdomar sprids bland 

vissa grupper av vilda djur, eller som jordbrukare genomför när det gäller vissa arter 

som de anser inte bör finnas eller återinföras.” 

 
ECR: 

punkt 16 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”i EU-strategin för Donauregionen” 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

punkt 56 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”och att vind- och solenergianläggningar kan skada 

landskapet” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 46 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet förespråkar volontärarbete för 

tillhandahållande av offentliga tjänster” 

Andra delen dessa ord 

 


