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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 

 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_DA.doc 2 PE 576.418 
 

1. Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

 

2. Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

 

3. Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 

Middelhavet ***I 

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-40 kor. udv.  +  

Art 8, efter § 6 41 S&D AN + 614, 11, 72 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN afstemning 

udsat 

(forretningsordenen

s artikel 61, stk. 2) 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: ændringsforslag 41 
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4. Årsberetning om EU's konkurrencepoliti 

Betænkning: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 339, 356, 5 

Efter § 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

Efter § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § originaltekst vs/VE - 315, 340, 50 

§ 14 § originaltekst vs +  

Efter § 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 mere end 40 

medlemmer 

 +  

Efter § 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 390, 296, 23 

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 54 § originaltekst vs +  

Efter § 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 503, 179, 28 

§ 65 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaltekst vs/VE - 224, 312, 176 

§ 76 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 533, 140, 37 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 78 § originaltekst vs +  

§ 81 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 562, 124, 25 

§ 84 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 385, 317, 9 

§ 86 § originaltekst vs/VE - 210, 472, 29 

§ 87 § originaltekst vs/VE + 367, 320, 19 

§ 88 § originaltekst vs +  

§ 89 § originaltekst AN + 546, 128, 33 

Efter § 89, ny 

undertitel 

1 PPE  +  

§ 94 § originaltekst vs +  

Efter § 99, ny 

undertitel 

2 PPE  +  

§ 104 § originaltekst vs +  

§ 105 § originaltekst vs/VE + 401, 295, 15 

§ 106 § originaltekst vs/VE + 340, 330, 38 

§ 107 § originaltekst vs +  

§ 111 § originaltekst vs +  

§ 112 § originaltekst vs +  

§ 113 § originaltekst vs +  

Efter henvisning 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ H § originaltekst vs +  

§ P § originaltekst vs/VE + 422, 267, 22 

Efter § Q 5 GUE/NGL VE - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 500, 137, 73 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 63 (2. del), 76 (3. del), 81 (2. del), 89 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: §§ 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, § P 

GUE/NGL: §§14, 54, 65 94, § H 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 60 

1. del: teksten uden ordene "vedtages en meget snæver national tilgang med hensyn til 

spørgsmålet om markedsafgrænsning, idet der" 

2. del: disse ord 

 

§ 61 

1. del: teksten uden ordene "hvis bankunionen skal fuldstændiggøres;" 

2. del: disse ord 

 

§ 63 

1. del: teksten uden ordene "– allersenest efter fuldstændiggørelsen af bankunionen – " 

2. del: disse ord 

 

§ 81 

1. del: teksten uden ordene "er af den opfattelse, at EU i betragtning af graden af integration 

med hensyn til samordning og konvergens skal gå videre end de forslag, som 

fremsættes i OECD's projekt vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel 

af overskud (BEPS-forslagene), med henblik på at undgå alle former for skadelig 

skattekonkurrence på det indre marked; understreger dog, at OECD's strategi stadig 

er baseret på blød lovgivning, og at denne indsats skal suppleres med egentlige 

lovrammer på EU-plan for at opfylde det indre markeds behov, f.eks. i form af et 

anti-BEPS-direktiv, der går videre end OECD's BEPS-initiativ på de områder, som 

ikke er tilstrækkeligt dækket;" 

2. del: disse ord 
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PPE: 

§ 35 

1. del: teksten uden ordene "til at foretage en grundig undersøgelse af Googles 

dominerende markedsstilling på området for direkte hotelreservationer og" 

2. del: disse ord 

 

§ 73 

1. del: teksten uden ordet "offentligt at" 

2. del: dette ord 

 

GUE/NGL: 

§ 5 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at sætte en stopper for social dumping og understreger, 

at konkurrencepolitiske beslutninger især skal tage hensyn til de sociale 

indvirkninger" 

2. del: "på afsides beliggende eller isolerede regioner;" 

 

§ 46 

1. del: "gentager, at EU's strukturfonde ikke må anvendes på en måde, som direkte eller 

indirekte tilskynder til udflytning af tjenesteydelser eller produktion til andre 

medlemsstater, f.eks. ved at indføre karensperioder for virksomheder, der modtager 

sådanne midler; understreger, at statsstøtte sommetider er en nødvendighed for at 

sikre leveringen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, herunder på 

områder som energi, transport, og telekommunikation; fremhæver, at statslig 

intervention ofte er det mest effektive politiske redskab til at sikre leveringen af 

tjenester, som er afgørende for at sikre økonomiske og sociale forhold" 

2. del: "i isolerede, fjerntliggende eller perifere regioner og øer i Unionen;" 

 

§ 66 

1. del: teksten uden ordene "forbrugerne og" og "og ikke individuelle virksomheder eller 

offentlige enheder" 

2. del: "forbrugerne og" 

3. del:  "og ikke individuelle virksomheder eller offentlige enheder" 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

1. del: "mener, at fair konkurrence på skatteområdet er et af de bærende elementer i det 

indre marked, men at illoyal skattekonkurrence – uagtet den omstændighed, at den 

primære beføjelse påhviler medlemsstaterne – skal imødegås"  

teksten uden ordene "at fair konkurrence på skatteområdet er et af de bærende 

elementer i det indre marked, men" og "uagtet den omstændighed, at den primære 

beføjelse påhviler medlemsstaterne" 

2. del: "at fair konkurrence på skatteområdet er et af de bærende elementer i det indre 

marked, men" og "uagtet den omstændighed, at den primære beføjelse påhviler 

medlemsstaterne" 

3. del:  "f.eks. ved hjælp af harmoniserede beskatningsgrundlag, udveksling af oplysninger 

mellem skattemyndighederne og tildeling af en udtrykkelig ret til at føre tilsyn med 

kapitalbevægelser, såfremt dette er nødvendigt for at sikre et velfungerende 

skattesystem i Unionen; mener, at indførelse af et fælles selskabsskattegrundlag vil 

bidrage til et mere gennemsigtigt system; mener, at konsolideringsspørgsmålet kan 

løses senere og ikke må forhindre en hurtig indførelse af et fælles 

selskabsskattegrundlag;" 

 

ECR, PPE: 

§ 84 

1. del:  "glæder sig over, at kommissæren med ansvar for konkurrence har til hensigt at 

ændre kontrollen med statsstøtte med henblik på at indføre en retfærdig beskatning 

for alle; forventer, at der vil blive foretaget en ubetinget og fuldstændig evaluering 

forud for denne omstrukturering," 

2. del:  "og opfordrer medlemsstaterne til at stille alle ønskede dokumenter til rådighed for 

Parlamentet og til at opgive deres hidtidige modvilje, som forhindrer fremskridt på 

dette område, samtidig med at det erindres, at de forskellige medlemsstater skal 

opfylde forskellige politiske krav på grundlag af deres geografiske placering, deres 

størrelse, deres fysiske rammer og andre rammer samt deres økonomiske og sociale 

udviklingstilstand," 

3. del:  "og opfordrer til at revidere retningslinjerne for statsstøtte vedrørende beskatning, 

således at de omfatter sager med illoyal konkurrence, der går videre end tax rulings 

og afregningspriser;" 
 

 

5. Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for 

fremme af EU's grundlæggende værdier 

Betænkning: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF VE - 75, 558, 69 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE - 315, 396, 1 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  

(commission CULT) 

AN + 554, 147, 12 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 7 

1. del: "påpeger betydningen af rettidig integration og uddannelse af isolerede 

samfundsgrupper," 

2. del: "der opfører sig i modstrid med europæiske grundlæggende værdier;" 
 

 

6. Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser 

Betænkning: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst vs +  

§ 6 § originaltekst vs +  

§ 22 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 46 § originaltekst vs +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 575, 106, 32 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: §§ 2, 6, 22, 46 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ A 

1. del: teksten uden ordene "som kunne anvendes" 

2. del: disse ord 

 

§ 24 

1. del: "noterer sig de fremskridt, der er gjort med oprettelsen af en bankunion, og 

understreger dennes centrale rolle i håndteringen af den indbyrdes afhængighed 

mellem stats- og bankrelaterede risici og nedbringelsen af systemiske risici gennem 

fælles tiltag; noterer sig den trinvise gennemførelse af bankunionen; understreger 

nødvendigheden af fuld og rettidig gennemførelse af den eksisterende lovgivning;" 

 

2. del: "noterer sig drøftelserne om en europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS), som 

Parlamentet som den ene af lovgivningsmyndighedens to parter vil have indflydelse 

på; understreger målsætningen om at undgå moralsk hasard og sikre, at 

hæftelsesprincippet bevares som overordnet princip; kritiserer den ringe følsomhed 

over for risiko i beregningen af bidragene til Den Fælles Afviklingsfond; påskønner 

bestræbelserne for at færdiggøre forordningen om en bankstrukturreform;" 

 

§ 26 

1. del: "fastholder nødvendigheden af lige konkurrencevilkår i EU, også mellem banker 

under FTM-tilsyn og banker i ikkedeltagende medlemsstater, og tilskynder til fuld 

deltagelse af ikkeeuromedlemsstater i bankunionen, selv om visse elementer på 

nuværende tidspunkt er baseret på frivillig deltagelse; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at det indre marked fortsat udvikles, samtidig med at der tages hensyn til 

særlige nationale forhold;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til fortsat at anvende en målrettet tilgang, hvad angår 

regulering og tilsyn, til "parallel-" eller "skyggebanker" med henblik på at reducere 

de systemiske risici og øge gennemsigtigheden; glæder sig over de betydelige 

fremskridt, der er gjort i reguleringen af det europæiske forsikringsområde med 

ibrugtagningen af Solvens II med virkning fra 1. januar 2016, som skal vurderes og 

eventuelt udvikles yderligere under hensyntagen til de internationale rammer for 

globale, systemisk vigtige forsikringsselskaber;" 
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§ 59 

1. del: teksten uden ordene "understreger, at det er vigtigt at foretage grundige 

konsekvensanalyser og cost-benefit-analyser i forbindelse med enhver fremtidig 

lovgivning med henblik på at påvise merværdien af lovgivningen, navnlig med 

hensyn til økonomisk vækst og jobskabelse; understreger, at konsekvensanalyser og 

cost-benefit-analyser bør omfatte grundige vurderinger af virkningen af niveau 2-

foranstaltninger, som udgør en betydelig del af EU's finansielle regelsæt;" 

2. del: disse ord 
 

 

7. Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i 

Europa 

Betænkning: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 22 § originaltekst AN + 367, 289, 56 

§ 29 § originaltekst vs +  

§ 30 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst vs +  

§ D § originaltekst vs +  

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ L § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ X § originaltekst vs +  

§ Z § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 532, 100, 80 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 22 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 11, 29, 39 

ECR: §§ D, X, Z, §§ 5, 9, 30 
 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_DA.doc 13 PE 576.418 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ L 

1. del: "der henviser til, at fordelingen af det familiemæssige og omsorgsmæssige ansvar 

mellem kvinder og mænd påvirker kvindelig iværksætteri og kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet, og at det er nødvendigt at give mulighed for at skabe balance 

mellem arbejds- og privatliv, når det gælder kvinders økonomiske uafhængighed;" 

2. del: "der henviser til, at en fjerdedel af medlemsstaterne ikke giver mulighed for 

fædreorlov;" 

 

§ 1 

1. del: "tilskynder medlemsstaterne til at anerkende værdien af kvindelig 

iværksættervirksomhed for deres økonomier og de forhindringer, som skal 

overvindes; opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at udarbejde konkrete 

strategier til fremme af en kultur for kvindelige iværksættere, idet der tages hensyn 

til det arbejde, der allerede er i gang hvad angår behov, motiver og betingelser i 

forbindelse med udryddelse af kønsstereotyper " 

2. del: "samt forskellige forvaltnings- og ledelsesstilarter og nye måder at tilrettelægge og 

forvalte virksomheder på;" 

 

§ 5 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at indsamle kønsopdelte data på regionalt plan, 

herunder vedrørende kvindelig iværksættervirksomhed på forskellige områder, for at 

anerkende kvindelige iværksætteres bidrag på det sociale område, og til 

regelmæssigt at aflægge rapport om deres antal; anbefaler, at dataene samles og 

konsolideres på EU-plan med hjælp fra Det Europæiske Institut for Ligestilling 

mellem Mænd og Kvinder og Eurostat; anbefaler, at kønsaspektet integreres i 

metodologien i forbindelse med enhver forskning om iværksætteri, social økonomi 

og sociale virksomheder af en kvalificeret ekspert i kønsaspekter, " 

2. del: "og at der navnlig tages hensyn til erfaringerne fra kvinder, der på mange måder er 

marginaliserede;" 

 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene "gentager, at forældre- og fædreorlov kan have en positiv 

indvirkning på kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, og opfordrer til, at 

medlemsstaterne, hvis de endnu ikke har gjort det, overvejer at indføre fædreorlov; " 

og "herunder lovgivningsforslag," 

2. del: disse ord 

 

ECR: 

§ J 

1. del: "der henviser til, at beslutningen om at drive selvstændig erhvervsvirksomhed er en 

selvrealisering, der kræver et stort engagement; der henviser til, at det store 

personlige ansvar ofte medfører usædvanlig lange arbejdstider, og at selvstændig 

virksomhed således ikke blot bør ses som en ekstra indtægtskilde;" 

2. del: "der henviser til, at kvindelige iværksættere kun kan forene familieliv og arbejde, 

hvis de ydre omstændigheder gør det muligt, dvs. hvis der findes passende 

børnepasningsordninger, og hvis faderen spiller en aktiv rolle i forbindelse med 

pasning og med hensyn til at stå for husholdningen;" 
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§ 11 

1. del: teksten uden ordene "ved at tilskynde mænd til at blive mere involveret i det huslige 

arbejde og i plejen af omsorgskrævende pårørende," og "obligatorisk" 

2. del: "ved at tilskynde mænd til at blive mere involveret i det huslige arbejde og i plejen 

af omsorgskrævende pårørende," 

3. del:  "obligatorisk" 

 

§ 36: 

1. del: "bemærker med bekymring, at kvinder ofte undervurderer deres egne kvalifikationer, 

sandsynligvis som følge af de stereotyper, der er forankret i samfundet, og at de er 

mere tilbøjelige end mænd til at vedgå en mangel på iværksætterkvalifikationer, 

selvtillid, gennemslagskraft og villighed til at tage risici i forbindelse med opstarten 

af en virksomhed," 

2. del: "og at der derfor er behov for motiverende og psykologiske støtteprogrammer til 

højnelse af kvindelige iværksætteres selvtillid;" 

 

PPE, ECR: 

§ 14 

1. del: teksten uden ordene "og til at tilvejebringe finansiel og skattemæssig støtte," 

2. del: "og til at tilvejebringe finansiel og skattemæssig støtte," teksten uden ordene 

"finansiel og skattemæssig" 

3. del:  "finansiel og skattemæssig" 
 

 

8. Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 

Betænkning: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 2 § originaltekst vs +  

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaltekst vs +  

§ 14 § originaltekst vs +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst vs +  

§ 19 § originaltekst vs +  

§ 20 § originaltekst vs/VE - 352, 355, 4 

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 37 § originaltekst vs +  

§ 38 § originaltekst vs +  

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 44 § originaltekst vs +  

§ 49 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 50 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaltekst vs +  

§ 60 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 340, 312, 56 

§ 63 § originaltekst vs +  

§ 64 § originaltekst vs +  

§ 65 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst vs +  

§ 67 § originaltekst vs +  

§ 68 § originaltekst vs +  

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaltekst vs +  

§ J § originaltekst vs +  

§ M § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Q § originaltekst vs +  

§ R § originaltekst vs +  

§ S § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 604, 67, 44 
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Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: §§ 18, 19 

ENF: §§ J, Q, R, S, §§ 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE 

§ 34 

1. del: "påpeger manglen på erhvervsvejledning af høj kvalitet i medlemsstaterne;" 

2. del: "fremhæver behovet for at forbedre kvaliteten af erhvervsvejledningen i skolerne og 

sikre løbende faglig uddannelse af erhvervsvejledere, således at de er tilstrækkeligt 

kvalificerede til at hjælpe studerende og elever med at vælge et passende 

karriereforløb;" 

 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. del: teksten uden ordene "fremme den europæiske konkurrenceevne," 

2. del: disse ord 

 

§ 22 

1. del: teksten uden ordene "mener, at det påhviler de offentlige myndigheder, 

uddannelsessektoren, virksomheder og civilsamfundet at fremme iværksætterkultur; 

gentager behovet for at udvikle mobilitet inden for virksomheder;" 

2. del: disse ord 

 

§ 62 

1. del: teksten uden ordene "minder derfor om, hvor vigtig arbejdstagernes mobilitet er for 

et konkurrencedygtigt arbejdsmarked, og" 

2. del: disse ord 

 

ECR: 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene "bør være en fast del af studieordningen, og at den" 

2. del: disse ord 

 

ENF: 

§ M 

1. del: "der henviser til, at finanskrisen i 2008 skabte yderligere problemer i unges adgang 

til arbejdsmarkedet," 

2. del: "idet ungdomsarbejdsløsheden er mere følsom over for den økonomiske cyklus end 

den overordnede ledighed, da unge generelt er mindre erfarne;" 
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§ 5 

1. del: "glæder sig over redskaberne til at udvikle kvalifikationer og foretage skøn om 

fremtidig udvikling inden for kvalifikationsbehov, som Kommissionen har 

foreslået;" 

2. del: "understreger, at udvikling af kvalifikationer bør tilskynde til udvikling af 

kvalifikationer inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og 

matematik, som er bredt anvendelige i en økonomi; understreger imidlertid, at der er 

behov for flere ambitiøse foranstaltninger og investeringer; mener, at alle 

arbejdsmarkedsaktører for at foregribe kommende kvalifikationsbehov skal være tæt 

inddraget på alle niveauer;" 

 

§ 8 

1. del: teksten uden ordene "som f.eks. iværksætterfærdigheder og IKT-færdigheder, 

fremme af peerlæring og udveksling af bedste praksis samt lettere adgang til 

uddannelsesmuligheder" 

2. del: disse ord 

 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene "understreger betydningen af mikrofinansiering og EU-

programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) samt investeringsplanen 

for Europa for at nå disse mål;" 

2. del: disse ord 

 

§ 49 

1. del: "giver udtryk for sin bekymring over, at scoren i den seneste PISA-undersøgelse 

(programmet for international elevevaluering) i visse EU-medlemsstater er faldet;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at gøre uddannelse til en stærk prioritet med henblik 

på at opfylde målene i Europa 2020-strategien;" 

 

§ 50 

1. del: teksten uden ordene "påpeger, at udveksling af bedste praksis på dette område ville 

bidrage til at mindske ungdomsarbejdsløsheden;" 

2. del: disse ord 

 

§ 51 

1. del: teksten uden ordene "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 
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§ 60 

1. del: "tilskynder medlemsstaterne til hurtigst muligt at indarbejde nye teknologier i 

læringsprocessen og intensivere og forbedre undervisningen i IKT og digitale 

færdigheder inden for alle niveauer og former for uddannelse og 

erhvervsuddannelse, herunder for lærere, for at sikre mere digitalt tilpassede 

eksamener og undervisningsplaner og motivere unge til at studere IKT og stræbe 

efter hermed forbundne karrierer; " 

2. del: "understreger behovet for at opbygge et bedre teknologisk grundlag i skoler og på 

universiteter og tilvejebringe den nødvendige infrastruktur; understreger endvidere i 

denne forbindelse betydningen af åbne uddannelsesressourcer, der sikrer adgang til 

uddannelse for alle og forbedrer beskæftigelsesegnetheden ved at støtte processen 

for livslang læring; minder om behovet for at tilskynde piger og unge kvinder til at 

gennemføre en uddannelse inden for IKT;" 

 

§ 69 

1. del: "understreger, at kompetenceudvikling, hvis den gennemføres som en integreret 

plan, også kunne blive en mekanisme, der fører til og fremmer lige muligheder for 

personer" 

2. del: "fra ugunstigt stillede grupper, herunder dårligt stillede mindretal, især børn og unge 

fra familier, der er ramt af fattigdom, langtidsledige, forfordelte immigranter og 

personer med handicap; understreger, at forebyggelse og livslang støtte og 

rådgivning, der indledes så tidligt som muligt, for ugunstigt stillede grupper er af 

allerstørste betydning for at skabe en produktiv og højt kvalificeret arbejdsstyrke til 

arbejdsmarkedet; understreger endvidere nødvendigheden af at yde støtte og 

kompetenceudvikling gennem uddannelse for arbejdsgivere, ansættelsespersonale og 

personaleledere for at understøtte integrationen af ugunstigt stillede grupper på 

arbejdsmarkedet; understreger, at der for at inkludere de mest ugunstigt stilled, må 

tilbydes passende erhvervsuddannelse for arbejdsgivere, personaleteams og lærere 

for at støtte de dårligst stillede i samfundet på bedst mulig vis for at gøre dens 

integration så effektiv som mulig; understreger atter betydningen af universel 

adgang til uddannelse for alle;" 

 

§ 70 

1. del: teksten uden ordene "og dårligt stillede" 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

1. del: "påpeger, at der på den ene side er 24 millioner arbejdsløse i Europa, herunder 7,5 

millioner unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og 

at der på den anden side er 2 millioner ubesatte stillinger i EU; bemærker, at der er 

mange overkvalificerede unge arbejdsløse, hvis færdigheder ikke matcher 

efterspørgslen på arbejdsmarkedet; understreger derfor behovet for at opbygge 

stærke partnerskaber mellem lokale myndigheder, uddannelsessektoren og 

arbejdsformidlinger - både mainstream og specialiserede - og arbejdsmarkedets 

parter samt erhvervslivet for at støtte oprettelsen, gennemførelsen og overvågningen 

af bæredygtige og inklusive beskæftigelsesstrategier og -handlingsplaner af god 

kvalitet på kort og mellemlang sigt; "  

teksten uden ordene "og at der på den anden side er 2 millioner ubesatte stillinger i 

EU;" 

2. del: "og at der på den anden side er 2 millioner ubesatte stillinger i EU;" 

3. del:  "opfordrer til et tættere og struktureret samarbejde og samspil mellem 

uddannelsessektoren, den offentlige administration, erhvervslivet og civilsamfundet, 

navnlig studenter- og ungdomsorganisationer med henblik på en bedre indbyrdes 

tilpasning af færdigheder og arbejdsmarkedets behov, blandt andet gennem 

muligheder for en chance mere, for at opnå den bedst mulige kvalitet af uddannelse 

og erhvervsuddannelse;" 

4. del: "fremhæver, at dette bedre samarbejde også er af afgørende betydning for en effektiv 

gennemførelse af ungdomsgarantien;" 

 

ECR, ENF: 

§ 21 

1. del:  teksten uden ordene "understreger behovet for at forsyne unge med uddannelse, der 

forbereder dem til iværksættervirksomhed i bredest mulig forstand; " og "i 

uddannelsesprogrammer" 

2. del:  "understreger behovet for at forsyne unge med uddannelse, der forbereder dem til 

iværksættervirksomhed i bredest mulig forstand;" 

3. del:  "i uddannelsesprogrammer" 
 

 

9. På vej mod en akt for det digitale indre marked 

Betænkning: Kaja Kallas og Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 14 ENF  -  

Efter § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 8 1 S&D VE - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § originaltekst div   

1 -  

2/VE + 431, 279, 2 

§ 19 § originaltekst vs +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 623, 83, 9 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

Efter § 38 22 ECR  -  

§ 47 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE VE + 445, 238, 29 

§ originaltekst div   

1/AN ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 523, 187, 5 

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 584, 128, 1 

§ 63 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 64 § originaltekst div   

1/AN + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR AN - 234, 473, 5 

§ originaltekst AN + 486, 120, 101 

§ 67 § originaltekst AN + 569, 126, 6 

§ 68 § originaltekst AN + 528, 130, 53 

§ 71 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 87 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 88 2 S&D VE - 271, 382, 51 

§ 89 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 92 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 100, undertitel 

4.1 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § originaltekst vs +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Efter § 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF VE - 72, 630, 5 

§ D 12 ENF  -  

§ F 13 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 551, 88, 39 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 47 (2. del), 59 (2. del), 64 (1. del), 68, ændringsforslag 23 

EFDD: §§ 34 (2. del), 53 (1. del), 62 (2. del), 65, 67, 68 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE § 8 

GUE/NGL: § 53 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 30 

1. del: "understreger, at Kommissionens yderligere harmonisering af pakkeleveringen ikke 

bør føre til ringere social beskyttelse og arbejdsvilkår for pakkeleverandører," 

2. del: "uanset deres beskæftigelsesmæssige status; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at arbejdstagerne i denne sektor har adgang til sociale 

sikringssystemer og kan udøve deres ret til kollektive forhandlinger;" 

3. del:  "gør opmærksom på, at sociale sikringsordninger hører under medlemsstaternes 

kompetence;" 

 

§ 47 

1. del: "mener, at der, idet der tages fornødent hensyn til nationale kompetencer, er behov 

for mere koordinering på beskatningsområdet med henblik på at undgå skævvridning 

af markedet, skatteundgåelse og skatteunddragelse og for at skabe et reelt europæisk 

digitalt indre marked," 

2. del: "hvilket bl.a. kræver oprettelsen på EU-plan af et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag;" 

 

§ 59 

1. del: teksten uden ordene "harmoniseret og" 

2. del: disse ord 

 

§ 63 

1. del: "understreger, at oprindelseslandsprincippet i direktivet om audiovisuelle 

medietjenester er en nødvendig forudsætning for, at audiovisuelt indhold kan 

udbydes på tværs af landegrænser på vejen mod et fælles marked for tjenesteydelser; 

understreger samtidig, at dette princip ikke er til hinder for opfyldelsen af sociale og 

kulturelle mål og ikke udelukker behovet for at tilpasse EU-lovgivningen uden for 

direktivet om audiovisuelle medietjenester;" 

2. del: "understreger, at oprindelseslandet for reklameoverskuddet, tjenestens sprog og 

målgruppen for reklame og indhold bør være en del af kriterierne for at fastslå eller 

anfægte "oprindelseslandet" for en audiovisuel medietjeneste med henblik på at 

bekæmpe praksis med "forumshopping";" 
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§ 64 

1. del: "mener, at alle, herunder udbydere af onlineplatforme og brugergrænseflader, bør 

være omfattet af direktivet om audiovisuelle medietjenester, når det drejer sig om en 

audiovisuel medietjeneste;" 

2. del: "understreger i denne forbindelse betydningen af regler, som har til hensigt at 

forbedre søgemuligheder for lovligt indhold og oplysninger med henblik på at styrke 

mediefrihed, pluralisme og uafhængig forskning, og at garantere princippet om 

ikkeforskelsbehandling og værne om den sproglige og kulturelle mangfoldighed; 

understreger, at medlemsstaterne for at sikre søgemuligheder for audiovisuelt 

indhold af almen interesse kan indføre særlige regler, der sigter mod at bevare den 

kulturelle og sproglige mangfoldighed og bredde i oplysninger, udtalelser og medier, 

beskyttelse af børn, unge eller mindretal og beskyttelse af forbrugerne i 

almindelighed; opfordrer til at træffe foranstaltninger til at sikre, at de audiovisuelle 

medietjenester gøres tilgængelige for sårbare personer; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at stimulere det lovlige udbud af audiovisuelt indhold ved at 

begunstige uafhængige europæiske produktioner;" 

 

§ 81 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsmarkeds- og socialpolitikken er 

gearet til digital innovation, iværksætteri og vækst inden for deleøkonomien og dens 

potentiale for mere fleksible former for beskæftigelse, ved at identificere nye former 

for beskæftigelse og vurdere behovet for modernisering af social- og 

arbejdsmarkedslovgivningen," 

2. del: "således at eksisterende ansættelsesrettigheder og sociale ordninger også kan 

opretholdes på det digitale arbejdsmarked;" 

3. del:  "fremhæver, at sociale sikringsordninger hører under medlemsstaternes kompetence; 

anmoder Kommissionen om at identificere og lette udvekslingen af bedste praksis i 

EU på disse områder og på internationalt plan;" 

 

§ 89 

1. del: "mener, at softwareleverandører i højere grad bør udbrede de sikkerhedsmæssige 

fordele ved open source software og sikkerhedsrelaterede opgraderinger af software 

blandt brugerne; " teksten uden ordene"open source software og" 

2. del: "open source software og" 

3. del:  "opfordrer Kommissionen til at undersøge, om der kan etableres et EU-dækkende 

koordineret program for oplysning om svagheder, herunder også udbedring af kendte 

softwaresvagheder, som foranstaltning mod misbrug af softwaresvagheder og brud 

på sikkerheden og persondatasikkerheden;" 
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PPE: 

§ 119 

1. del: "glæder sig over oprettelsen af det storstilede samarbejde om digitale job på 

europæisk plan, tilskynder virksomheder til at tilslutte sig koalitionen og opfordrer 

indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme aktiv deltagelse af 

SMV’er;" 

2. del: "glæder sig over Kommissionens overvejelser med hensyn til oprettelse af nye 

videnlagringssystemer for den offentlige sektor ved hjælp af cloudteknologier og 

tekst- og dataudvinding (data mining), som er certificeret og beskyttet i henhold til 

databeskyttelsesloven; er af den opfattelse, at brugen af sådanne teknologier kræver 

særlige uddannelsestiltag for bibliotekspersonale og folk, der arbejder med 

arkivering og dokumentation; opfordrer til, at der ved uddannelsesinstitutioner og 

offentlige forskningsinstitutioner på tværs af lande- og sproggrænser undervises i og 

anvendes digitale former for samarbejde og kommunikation – med anvendelse og 

videreudvikling af Creative Commons-licenser – og at dette fremmes i forbindelse 

med offentlige udbudsprocedurer;" 

3. del:  "noterer sig den afgørende rolle, som tosporet erhvervsuddannelse spiller;" 

 

ALDE 

§ 16 

1. del: "mener, at Kommissionens forslag om grænseoverskridende aftaleretlige regler for 

forbrugere og virksomheder bør undgå risikoen for en voksende forskel mellem de 

gældende retlige standarder for offline- og onlinekøb, og mener, at online- og 

offlinesalg bør behandles sammenhængende og lige på grundlag af det nuværende 

høje niveau af forbrugerbeskyttelse, eftersom forskellige retlige standarder af 

forbrugerne kan blive opfattet som en nægtelse af deres rettigheder; fastholder, at 

alle nye forslag skal overholde artikel 6 i Rom I-forordningen," 

2. del: "og påpeger, at Kommissionen planlægger en Refit-gennemgang af hele 

forbrugerlovgivningen for 2016; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at 

overveje, om Kommissionens planlagte forslag vedrørende fysiske varer ikke bør 

indledes samtidig med Refitprogrammet;" 

 

§ 35 

1. del: teksten uden ordene "til en bestemt medlemsstat" 

2. del: disse ord 

 

§ 71 

1. del: "glæder sig over Kommissionens initiativ med at analysere de internetbaserede 

platformes rolle i den digitale økonomi som en del af strategien for det digitale indre 

marked, idet det vil have betydning for flere kommende lovforslag; mener, at denne 

analyse bør tjene til at identificere bekræftede og veldefinerede problemer inden for 

bestemte forretningsområder og eventuelle mangler på forbrugerbeskyttelsesområdet 

og til at skelne mellem onlinetjenester og udbydere af onlinetjenester;" 

2. del: "understreger, at platforme for kulturelle goder, især audiovisuelle medier, skal 

behandles på en særlig måde, som respekterer UNESCO’s konvention om 

beskyttelse og fremme af kulturelle udtryksformers mangfoldighed" 
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S&D: 

§ 31 

1. del: "mener, at det er nødvendigt med en ambitiøs, målrettet indsats for at forbedre 

adgangen til varer og tjenester, navnlig ved at sætte en stopper for uberettiget 

geografisk blokering og unfair prisdiskriminering på grundlag af geografisk 

placering eller nationalitet, som ofte resulterer i, at der opbygges monopoler," 

2. del: "og at forbrugerne benytter sig af ulovligt indhold;" 

 

§ 73 

1. del: teksten uden ordene "fremtidssikrede og" 

2. del: disse ord 

 

GUE/NGL: 

§ 82 

1. del: teksten uden ordene "støtte offentlig-private partnerskaber og dialog mellem 

offentlige og private enheder under efterlevelse af gældende EU-lovgivning;" (3 led) 

2. del: disse ord 

 

§ 87 

1. del: "mener, at der, for at sikre tillid og sikkerhed i digitale tjenester, datadrevne 

teknologier, IT- og betalingssystemer, kritisk infrastruktur og onlinenet, er behov for 

øgede ressourcer" 

2. del: "samt samarbejde mellem den europæiske sektor for cybersikkerhed, den offentlige 

og den private sektor, navnlig gennem forskningssamarbejde, herunder Horisont 

2020 og offentlig-private partnerskaber; støtter medlemsstaternes udveksling af 

bedste praksis hvad angår offentlig-private partnerskaber på dette område;" 

 

§ 92 

1. del: "minder om, at instrumenter som f.eks. kryptering er nyttige for borgere og 

virksomheder som et middel til at sikre privatlivets fred og et minimum af 

kommunikationssikkerhed;" 

2. del: "fordømmer, at de også kan anvendes til kriminelle formål;" 

 

EFDD: 

§ 34 

1. del: teksten uden ordene "identificere og definere de særlige omstændigheder, som 

berettiger diskriminering i henhold til artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet, 

med henblik på at" 

2. del: disse ord 
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§ 53 

1. del: "understreger vigtigheden af en vellykket gennemførelse af EFSI til at maksimere 

investeringerne ved at satse på projekter med højere risikoprofiler, fremme den 

økonomiske genopretning og stimulere væksten samt ved at tilskynde til private 

investeringer, bl.a. i form af mikrofinansiering og risikovillig kapital, til støtte for 

innovative virksomheder i de forskellige finansieringsfaser af deres udvikling;" 

2. del: "understreger, at det i tilfælde af markedssvigt er vigtigt fuldt ud at udnytte de 

offentlige midler, som allerede er afsat til digitale investeringer, at skabe mulighed 

for synergier mellem EU-programmer, som eksempelvis Horisont 2020, CEF, andre 

relevante strukturfonde og andre instrumenter, herunder projekter i lokalsamfundene 

og statsstøtte, som er i overensstemmelse med retningslinjerne for statsstøtte, med 

henblik på at fremme offentlige radiobaserede net (WLAN-net) i større og mindre 

kommuner, eftersom dette har vist sig at være absolut nødvendigt for den regionale, 

sociale og kulturelle integration samt for uddannelse;" 

3. del:  "i tilfælde af markedssvigt" 

 

§ 62 

1. del: "understreger de audiovisuelle mediers dobbelte karakter som sociale, kulturelle og 

økonomiske goder; bemærker, at behovet for fremtidig europæisk medielovgivning 

skyldes behovet for at sikre og fremme audiovisuelle mediers mangfoldighed og for 

at fastsætte høje standarder for beskyttelse af mindreårige,  forbrugere og personlige 

oplysninger, fair konkurrencevilkår" 

2. del: "og større fleksibilitet med hensyn til kvantitative og kommercielle regler for 

kommunikation;" 

 

 


