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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 resolutionsförslag
1/20 lågt tröskelvärde (1/20 av ledamöterna)
1/10 medelhögt tröskelvärde (1/10 av ledamöterna)
1/10 högt tröskelvärde (1/5 av ledamöterna)
sluten sluten omröstning
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1. Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: 
gemensamma regler ***I

Förslag till förordning (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Artikel 1, punkt 1, 
förordning (EEG) nr 

95/93, artikel 10a

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

ONU + 689, 1, 2

Kommissionens förslag ONU + 686, 0, 2

2. Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på 
covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot coronaeffekter) ***I

Förslag till förordning (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Artikel 1, punkt 1, 
förordning (EU) nr 

1301/2013, artikel 3, 
punkt 1, strecksats 3

2 ID ONU - 82, 597, 11

Artikel 3, före punkt 1, 
förordning (EU) nr 

508/2014, artikel 25, 
punkt 3, artikel 33

3 + 4 ID ONU - 75, 594, 21

Skäl 6 1 ID ONU - 97, 590, 1

Kommissionens förslag ONU + 683, 1, 4
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3. Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till 
EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan ***I

Förslag till förordning (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Efter skäl 3 1 ID ONU - 106, 578, 4

Kommissionens förslag ONU + 671, 3, 14


