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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. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva 

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0346/2017) (kvalificerad majoritet av parlamentsledamöterna 
erfordrades och 3/5 av de avgivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 579, 79, 15 

 

 

2. Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU 

Betänkande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 593, 39, 53 

 

 

3. De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I 

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

1 utskottet ONU + 639, 37, 6 

 

 

 

4. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I 

Betänkande: Gesine Meissner (A8-0338/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

131 utskottet ONU + 609, 32, 44 
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5. Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen ***I 

Betänkande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

151 utskottet ONU + 591, 80, 15 

Förslag till lagstiftningsakt 

texten i sin helhet 151 m.d. utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-16 

18-65 

66 m.d. 

67 m.d. 

68-133 

137-150 

utskottet  ↓  

artikel 8, punkt 2, led 

g 

151 m.d. utskottet  ↓  

66 m.d. = 

153 = 

utskottet 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 8, punkt 2, led l 156 EFDD  ↓  

151 m.d. utskottet  ↓  

66 m.d. = 

154 = 

utskottet 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 8, punkt 2, led 

n 

151 m.d. utskottet  ↓  

66 m.d. = 

157 = 

utskottet 

EFDD 

 ↓  

artikel 8, punkt 2, led 

o 

151 m.d. 

S 

utskottet  ↓  

66 m.d. = 

158 = 

utskottet 

EFDD 

 ↓  

artikel 9, efter punkt 1 67 m.d. = 

155 = 

utskottet 

Verts/ALE 

 ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 9, punkt 4, led 

g, led i 

151 m.d. Verts/ALE särsk. ↓  

artikel 9, punkt 4, led 

g, efter led iii 

151 m.d. Verts/ALE delad   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 35, punkt 4  original-

texten 

delad   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 47, rubriken 151 m.d. 

S 

utskottet  ↓  

134 = 

159 = 

utskottet 

EFDD 

 ↓  

artikel 47, punkt 1, 

inledningen 

151 m.d. 

S 

utskottet  ↓  

135 = 

160 = 

utskottet 

EFDD 

 ↓  

artikel 47, efter punkt 

1 

151 m.d. utskottet  ↓  

136 = 

161 = 

utskottet 

EFDD 

 ↓  

skäl 12 17 = 

152 = 

utskottet 

Verts/ALE 

 ↓  

151 m.d. utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: äf 151, artikel 9, punkt 4, led g, led i 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

äf 151, artikel 9, punkt 4, led g, efter led iii 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”tredje part eller en annan” 

Andra delen dessa ord 

 
artikel 35, punkt 4 (kommissionens förslag) 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”eller göra någon annan insats” 

Andra delen dessa ord 
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6. Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera 

demografiska förändringar 

Betänkande: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 506, 103, 77 

 

 

 

7. Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

Betänkande: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 489, 126, 64 

 


