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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

FB beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. De seneste angreb på og bortførelser af især assyrere foretaget af Daesh i 

Mellemøsten 

Forslag til beslutning: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, 

B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0240/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 4 § originaltekst AN + 552, 67, 8 

Efter § 6 1 GUE/NGL  -  

Efter § 10 2 GUE/NGL  -  

Efter § 17 3 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Diverse 

Anna Záborská (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0259/2015. 

Afzal Khan og Hugues Bayet (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag 
B8-0264/2015. 

Biljana Borzan (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
RC-B8-0240/2015. 
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2. Sydsudan, herunder de seneste barnebortførelser 

Forslag til beslutning: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, 
B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0241/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ L § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 626, 4, 11 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: § L 
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Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. del: teksten uden ordene "danne en overgangsmæssig national samlingsregering" 

2. del: disse ord 

 
§ 11 

1. del: "glæder sig over vedtagelsen ... dens øjeblikkelige gennemførelse" 

2. del: resten 
 

Diverse 

Afzal Khan og Hugues Bayet (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag 
B8-0266/2015. 

Anna Záborská (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
RC-B8-0241/2015. 
 

 

3. Tanzania, særlig spørgsmålet om land grabbing 

Forslag til beslutning: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, 
B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0242/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § originaltekst vs +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE + 315, 307, 20 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaltekst div   

1 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 ↓  

§ A 2 PPE  -  

§ M 3 PPE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR, PPE: §§ 12 og 16 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 16 

1. del: teksten uden ordene "frivillige og ikke-frivillige " 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 13 

1. del: "fremhæver betydningen ... jordopkøb i Tanzania" 

2. del: resten 

 
§ 14 

1. del: "opfordrer Kommissionen ... fremmer menneskerettighederne" 

2. del: resten 
 

Diverse 

Biljana Borzan (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
RC-B8-0242/2015. 

Anna Záborská (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0268/2015. 

Afzal Khan og Hugues Bayet (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag 
B8-0270/2015. 
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4. Mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets 

tilstand i Rusland 

Forslag til beslutning: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, 
B8-0252/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0239/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

§ 19 1 PPE AN + 568, 38, 34 

§ 20 § originaltekst div   

1/VE + 361, 245, 36 

2/VE - 102, 519, 17 

§ N § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: am 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § N 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 20 

1. del: "opfordrer de russiske myndigheder ... upartisk og ærlig efterforskning" 

2. del: resten 
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Diverse 

Beata Gosiewska (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0249/2015. 

Afzal Khan (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B8-0250/2015. 

Inese Vaidere og Artis Pabriks (PPE-Gruppen) havde også underskrevet det fælles beslutningsforslag 

RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (PPE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag (B8-

0239/2015) tilbage 
 

 

5. Årsrapport fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender 

og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet 

Betænkning: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § originaltekst AN + 483, 108, 58 

§ 6 § originaltekst AN + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 18 1 Verts/ALE AN + 550, 53, 46 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL AN - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 513, 118, 9 

2/AN + 505, 122, 8 

3/AN + 511, 126, 6 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 508, 109, 22 

3/AN + 572, 44, 30 

§ 36 § originaltekst div   

1/AN + 507, 125, 15 

2/AN + 457, 156, 29 

Efter § 36 14 ECR  + ændret mundtligt 

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 44 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 47 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE AN + 539, 45, 45  

ændret mundtligt 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 59 3 Verts/ALE AN + 501, 112, 28 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 436, 145, 64 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 36 og am 11 

Verts/ALE: am 1, 2 og 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 34 

1. del: "støtter de sanktioner, som ... Minsk-aftalernes opfyldelse" 

2. del: "men at de også kan forstærkes ... sine internationale forpligtelser;" 

3. del:  "opfordrer Kommissionen til ... gennemføres på ensartet måde;" 

 
§ 35 

1. del: "understreger, at det er nødvendigt ... én stemme over for Rusland;" 

2. del: "opfordrer kandidatlande ... suverænitet og territoriale integritet;" 

3. del:  "mener, at et godt forhold ... at respektere folkeretten;" 

 
Verts/ALE: 

§ 18 

1. del: teksten uden ordene "understreger, at det er nødvendigt at understøtte ... fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)" og "glæder sig over den højtstående 

repræsentants tilsagn ... sammensætning af forsvarsministre;" 

2. del: disse ord 

 
§ 20 

1. del: teksten uden henvisningerne 2, 3, 4 og 6 

2. del: henvisningerne 2, 3, 4 og 6 

 
§ 22 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer til, at de industrielle og ... imødegås og forhindres 

effektivt;" og "glæder sig over EU's strategi for internetsikkerhed ... 

masseovervågningsteknologi til autoritære regimer; 

2. del: disse ord 

 
§ 36 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer til samarbejde ... Centre of Excellence herom;" 

2. del: disse ord 
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§ 39 

1. del: teksten uden ordene "Jordan og Marokko;" 

2. del: disse ord 

 
§ 44 

1. del: teksten uden ordene "og dens indsats for at bekæmpe IS militært" 

2. del: disse ord 

 
§ 52 

1. del: teksten uden ordene "at samarbejdet mellem EU og NATO bør styrkes, og" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Verts/ALE-Gruppen havde trukket sin underskrift til ændringsforslag 3 tilbage.  
"finder det dybt beklageligt, at EU for første gang siden oprettelsen af Den Internationale 

Straffedomstol ikke har afgivet en erklæring, hvor det hilser det velkomment, at et tredjeland, nemlig 

Palæstina, har ratificeret Rom-statutten, og opfordrer indtrængende EU til offentligt at give udtryk for 

anerkendelse af denne positive udvikling; opfordrer indtrængende EU til at fordømme alle 

straffeforanstaltninger, der træffes over for Palæstina for at udøve sin legitime ret til at ratificere denne 

traktat;" 
 

Arnaud Danjean havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 47: 

47. fremhæver, at Unionens eksterne politik over for sit sydlige naboskabsområde på mange områder 

også skal kobles sammen med Afrika; mener, at Afrika, navnlig regionen Sahel-Sahara, står under en 

strategisk trussel, og opfordrer til, at EU reagerer på denne trussel på passende måde, herunder med 

foranstaltninger på områder som økonomisk udvikling, demokrati, retsstatsforhold, uddannelse og 

sikkerhed; noterer sig den stadige stigning i de kriminelle aktiviteter, der udøves af terroristerne i al-

Qaeda i Det Islamiske Maghreb (AQIM), Al-Mourabitoun, som er affødt af fusionen af Bevægelsen 

for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) og Mokhtar Belmokhtar´s Maskerede Mandebrigade, og 

Boko Haram; understreger, at henstillingerne i den europæiske strategi for sikkerhed og udvikling i 

Sahel skal implementeres, og opfordrer Kommissionen til at foretage en evaluering af strategien; 

 

Elmar Brok havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 2: 

50. mener, at USA er EU's vigtigste strategiske partner, og tilskynder til tættere samarbejde, på lige 

fod, med USA om EU's udenrigspolitik til støtte for folkeretten og med henblik på at følge fælles 

strategier i forbindelse med udfordringer i EU's naboskabsområde og på globalt plan; fremhæver den 

strategiske karakter af det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), som har 

potentiale til at gøre det muligt for de transatlantiske partnere at sætte globale standarder vedrørende 

arbejdsmarkeds-, sundheds- og miljøforhold samt vedrørende intellektuel ejendomsret og styrke global 

styring; opfordrer i denne forbindelse til større åbenhed og gennemsigtighed i forhandlingerne og til at 

inddrage alle interesserede parter på alle stadier i processen; mener, at Latinamerika er en vigtig 

partner for EU, og at der bør udvikles forskellige former for triangulært transatlantisk samarbejde; 

 

Charles Tannock havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 14: 

38. opfordrer indtrængende EU's ledere og medlemsstaterne til at garantere sikkerhed og frihed for 

kristne og andre religiøse og etniske mindretalsgrupper, som er konfronteret med øget diskrimination 

og forfølgelse og befinder sig i krydsild; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at 

sikre, at fremtidige bilaterale aftaler omfatter effektive overvågningsmekanismer til beskyttelse af 

religiøse mindretals menneskerettigheder og en effektiv gennemførelse af EU's retningslinjer om 

fremme og beskyttelse af religions- eller trosfriheden; 
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6. Årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2013 og Den 

Europæiske Unions politik på området 

Betænkning: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 8 GUE/NGL  -  

Efter § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § originaltekst AN + 440, 175, 33 

Efter § 22 7 mere end 40 

medlemmer 

 -  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 67 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 77 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 79 § originaltekst vs +  

§ 83 § originaltekst vs +  

§ 94 § originaltekst div   

1/VE + 372, 254, 17 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 100 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 280, 333, 28 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 -  

Efter § 117 12 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 132 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 396, 207, 39 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 135 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 417, 191, 37 

3/AN + 541, 70, 27 

4/AN + 394, 192, 38 

§ 150 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 161 § originaltekst vs +  

§ 162 § originaltekst AN + 472, 115, 46 

§ 163 § originaltekst vs +  

§ 164 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE VE + 388, 229, 21 

§ originaltekst AN ↓  

§ 174 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

Efter § 183 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 191 § originaltekst vs +  

Efter § 193 15 GUE/NGL  -  

Efter § 210 §   + mundtligt 

ændringsforslag 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 390, 151, 97 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 5 

EFDD: §§ 162 og 165 

ALDE §§ 135, (2. del), 136, (2. del, 3. og 4. del), 164, (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 79, 83, 162, 165 og 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: §§ 161, 162 og 163 

S&D: § 5 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 67 

1. del: "minder om sin klare holdning ... FN's Menneskerettighedsråd" 

2. del: resten 
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§ 94 

1. del: "opfordrer EU til at sikre ... indgås med tredjelande" 

2. del: resten 

 
§ 153 

1. del: teksten uden ordene "udvikle innovative ... skattereformer og" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

1. del: teksten uden ordene "fremhæver, at børn og ... i deres skolegang" 

2. del: disse ord 

 
ALDE 

am 12 

1. del: "mener, at den fremherskende ... sikkerhedsagenturs overvågningsprogram" 

2. del: resten 

 
PPE: 

§ 31 

1. del: teksten uden ordene "både inden for EU ... Vestbalkan og i Tyrkiet" 

2. del: disse ord 

 
§ 77 

1. del: teksten uden ordet "juridisk" 

2. del: disse ord 

 
§ 110 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer til, at der indføres en universel social 

mindstebeskyttelse" 

2. del: disse ord 

 
§ 117 

1. del: teksten uden ordene "påskud" 

2. del: dette ord 

 
§ 164 

1. del: "glæder sig over den stigende ... kropslig integritet" 

2. del: Resten 

 
§ 186 

1. del: teksten uden ordene "herunder Frontex og Eurosur" 

2. del: disse ord 

 
§ 190 

1. del: teksten uden ordene "i EU" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

§ 30 

1. del: "påpeger de omfattende ... menneskerettighedssituationen i landet" 

2. del: resten 
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§ 150 

1. del: teksten uden ordet "ene" (indgår i orden "enekompetence") 

2. del: dette ord 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

1. del: "beklager, at der globalt ... omgå disse regler;" 

2. del: "understreger derfor behovet ... virksomhedernes sociale ansvar" uden ordene 

"juridisk bindende" 

3. del:  "juridisk bindende" 

4. del: "støtter kraftigt ... menneskerettighederne på verdensplan" 

 
§ 132 

1. del: "glæder sig over vedtagelsen ... frafaldnes særligt udsatte situation" 

2. del: "roser den nye næstformand/højtstående repræsentant ... på 

menneskerettighedsområdet" uden ordet "tre" 

3. del:  "tre 

4. del: "tilskynder næstformanden/den højtstående repræsentant ... samt religiøse ledere" 

 
§ 135 

1. del: "opfordrer EU til at deltage ... grundlæggende menneskerettigheder" 

2. del: resten 

 
§ 136 

1. del: teksten uden ordene "især hvad angår deres seksuelle og reproduktive sundhed og 

rettigheder", "og selvstændig beslutningstagning ... frivillig familieplanlægning" og 

"og sikker, lovlig abort" 

2. del: "især hvad angår deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder" 

3. del:  "og selvstændig beslutningstagning vedrørende bl.a. retten til adgang til frivillig 

familieplanlægning" 

4. del: "og sikker, lovlig abort" 
 

Diverse 

Monika Hohlmeier (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 2. 

 

Silvia Costa havde stillet et mundtligt ændringsforslag om indføjelse af et nyt punkt efter § 210: 

"210a. gentager, at kulturel mangfoldighed og kulturarv, inden for rammerne af 

menneskerettighedernes universalitet og på grundlag af UNESCO's konventioner, er verdens kulturarv, 

og at det internationale samfund er forpligtet til at samarbejde om beskyttelsen og valoriseringen 

heraf; mener, at forsætlige ødelæggelser af kulturel og kunstnerisk arv, som i øjeblikket finder sted i 

Irak og Syrien, bør anses for at være krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;" 
 

 

7. Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga og samarbejde om 

bekæmpelse af terrorisme 

Forslag til beslutning: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, 
B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0215/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Efter § 2 1 GUE/NGL  -  

Efter § 7 4 GUE/NGL  + ændret mundtligt 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 8 2 GUE/NGL  -  

Efter § 12 3 GUE/NGL  + ændret mundtligt 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. del: "sikre balance mellem frihed og sikkerhed i reaktionen på terrortruslen og " 

2. del: disse ord 
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§ 14 

1. del: teksten uden ordene "de fremherskende svagheder, der har karakteriseret det 

tidligere" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Victor Boștinaru havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til am 4: 

8. opfordrer myndighederne i EU's og LAS' medlemsstater til at respektere forbuddet mod tortur, der 

navnlig er nedfældet i FN's konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, 

umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som de fleste af dem har undertegnet og 

ratificeret; gentager, at tilståelser fremtvunget under tortur ikke er gyldige; 

 

Victor Boștinaru havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til am 3: 

14. opfordrer Rådet til at undersøge, hvorvidt der er sket overtrædelser af EU's adfærdskodeks 

vedrørende våbeneksport i forhold til undertrykkelse; 
 

 

8. Bæredygtig udnyttelse af havbars 

Forslag til beslutning: B8-0235/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning (B8-0235/2015)  

(PECH-udvalget) 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

Efter § 4 5 GUE/NGL AN - 65, 480, 56 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 476, 122, 5 

3/AN + 476, 123, 6 

4 +  

§ 7 § originaltekst div   

1/AN + 540, 59, 3 

2/AN + 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL AN - 94, 511, 2 

§ originaltekst AN + 471, 110, 27 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § H 1 GUE/NGL  -  

Efter § I 2 GUE/NGL AN - 86, 516, 5 

§ M 3S GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 501, 57, 40 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: § 8 og endelig afstemning 

GUE/NGL: am 2, 5 og 7 

ECR: § 7 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 8 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 7 

1. del: "erkender de problemer ... ved at dække lystfiskeriet" 

2. del: resten 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

1. del: "mener, at det med henblik på ... erhvervsfiskeriet" 

2. del: "navnlig " 

3. del:  "fastsættelse af en TAC" 

4. del:  "og behovet for en videnskabelig ... tekniske foranstaltninger" 
 

 

9. 28. session i UNHRC 

Forslag til beslutning: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, 

B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0228/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaltekst vs +  

§ 68 1 PPE VE + 292, 266, 11 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

EFDD: § 56 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 10 

1. del: "modsætter sig stadig ... for UNHRC;" 

2. del: resten 

 
§ 21 

1. del: teksten uden orden "sætte en stopper for ... og tilbageholdelser" og "i alle tilfælde at 

respektere non-refoulement-princippet og" 

2. del: disse ord 

 
§ 34 

1. del: "opfordrer EU til at deltage ... grundlæggende menneskerettigheder" 

2. del: resten 

 
§ 35 

1. del: "bemærker med et kritisk øje ... af vold i hjemmet" 

2. del: resten 

 
§ 49 

1. del: "gentager sin fulde støtte ... forbrydelser, der er omfattet af Romstatutten" 

2. del: resten 
 

Diverse 

Miroslav Poche (S&D-Gruppen) og Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu og Cristian 

Dan Preda (PPE-Gruppen) havde trukket deres underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0228/2015 tilbage. 

 
 

 

10. Situationen i Venezuela 

Forslag til beslutning: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, 

B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 8 § originaltekst vs +  

Efter § 9 6 GUE/NGL AN - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL AN - 118, 416, 21 

§ 12 § originaltekst vs/VE + 440, 98, 20 

§ 14 § originaltekst vs +  

Efter § 14 1 ALDE AN - 87, 231, 245 

§ A 2 GUE/NGL AN - 53, 415, 86 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ D 3 GUE/NGL AN - 29, 451, 77 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 384, 75, 45 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL, 

ALDE: 

am 1 

  

PPE: am 2, 3, 5, 6, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: §§ 1, 8, 12 og 14 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ A 

1. del: teksten uden ordene "vilkårligt" og "som ikke kunne fremvise ... begået en 

lovovertrædelse" 

2. del: disse ord 

 
§ D 

1. del: teksten uden ordet "mærkelige" 

2. del: dette ord 

 
§ E 

1. del: teksten uden ordene "og uden grund" 

2. del: dette ord 

 
§ G 

1. del: teksten uden ordet "fredelige" 

2. del: dette ord 
 

Diverse 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins og Carlos Zorrinho (S&D-Gruppen) havde også underskrevet det 

fælles beslutningsforslag RC-B8-0236/2015. 

 


