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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. Undantag för råvaruhandlare ***I 

Betänkande: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 547, 60, 50 

 

 

2. EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 

(kvalificerad majoritet erfordrad för att avvisa eller ändra rådets ståndpunkt) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD ONU - 107, 545, 13 

artikel 4, punkt 1, led 

m 

2 Verts/ALE  -  

rådets ståndpunkt förklarades godkänd 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1 
 

 

3. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, 

avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (kvalificerad majoritet 
erfordrad för att avvisa eller ändra rådets ståndpunkt) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

ONU - 67, 597, 15 

rådets ståndpunkt förklarades godkänd 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 2 
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4. Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken 

Resolutionsförslag: B8-0562/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0562/2016 

 (REGI-utskottet) 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 514, 123, 50 

skäl B  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 511, 129, 47 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 546, 73, 62 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 

EFDD: punkt 6, skäl B 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar inrättandet av arbetsgruppen för bättre 

genomförande av programmen för perioden 2007–2013 i åtta medlemsstater, och 

uppmanar kommissionen att informera parlamentet om resultatet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att fortsätta med denna arbetsgrupp för att stödja och 

påskynda genomförandet av programmen för perioden 2014–2020 i alla 

medlemsstater, och att lägga fram en handlingsplan för arbetsgruppens arbete inför 

parlamentet.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo inkludera ESI-fonderna i EU:s 

strategi för bättre lagstiftning.” 

 
GUE/NGL, EFDD: 

punkt 6 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet betonar” och ”behovet av att 

främja relevanta strukturreformer i linje med” 

Andra delen dessa ord 
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skäl B 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”och vid behov genom strukturreformer” 

Andra delen dessa ord 

 


