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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. En EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) ***I 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 533, 86, 36 

 

 

2. Ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 

om grænseoverskridende luftforurening over store afstande *** 

Henstilling: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende 

luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte *** 

Henstilling: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine * 

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 555, 67, 61 
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5. Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro * 

Betænkning: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 567, 58, 63 

 

 

6. Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

7. Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

8. Anmodning om ophævelse af Florian Philippots immunitet 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  
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9. En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med 

forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde ***I 

Betænkning: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

62PC kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-61 kor. udv.  ↓  

Art 9 64S EFDD AN - 80, 608, 5 

62PC kor. udv.  +  

Efter art 11 63 EFDD AN - 79, 609, 7 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 619, 69, 7 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 63, 64 
 

 

10. Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi 

Betænkning: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 29 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 40 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 42 § originaltekst vs +  

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § originaltekst vs +  

§ 78 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 357, 339, 1 

§ 80 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 370, 305, 22 

Efter § 80 2 ENF  -  

§ 81 § originaltekst div   

1/AN + 647, 44, 11 

2/AN + 478, 211, 11 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 82 § originaltekst AN + 469, 201, 25 

§ 88 § originaltekst AN + 347, 298, 49 

Efter § 90 3 ENF  -  

Efter § A 1 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 592, 52, 45 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR §§ 80 (anden del), 81, 82, 88 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 11 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at styrke den rolle, som biodiversitet og økosystemer 

spiller på det økonomiske område," 

2. del: "og opfordrer med henblik på at fremme overgangen til en grøn økonomi 

Kommissionen til at forstærke sin indsats til fordel for et grønnere europæisk 

semester;" 

3. del:  "understreger, at biodiversitet er hele samfundets ansvar og derfor ikke udelukkende 

kan afhænge af offentlige udgifter;" 

 
§ 31 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at prioritere målet om at genoprette 15 % af de 

forringede økosystemer inden 2020 og til at anvende de bevillinger, der er til 

rådighed inden for FFR, til det formål;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at fremlægge retningslinjer om, hvordan sådanne 

bevillinger kan anvendes til at genoprette forringede økosystemer og beskytte 

biodiversiteten generelt;" 

 
§ 40 

1. del: "fremhæver, at MFO'er i princippet bør være områder til beskyttelse og fremme af 

agroøkologiske processer, såsom bestøvning og jordbevaring;" 

2. del: "anmoder Kommissionen om at offentliggøre data om, hvor mange medlemsstater 

der tillader brug af pesticider og gødningsstoffer i disse MFO'er, siden forordning 

(EU) 1307/2013 trådte i kraft;" 

 
§ 58 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udfase miljøskadelige tilskud " 

2. del: "inden udgangen af 2020 og sikre, at evalueringerne af sådanne tilskud er 

tilendebragt inden udgangen af 2016, og at der indarbejdes rapporteringskrav i EU's 

relevante sektorpolitiske områder;" 

3. del:  "opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at støtte og 

lette overgangen til en cirkulær økonomi;" 

 



P8_PV(2016)02-02(VOT)_DA.doc 7 PE 576.682 

§ 71 

1. del: "anser det for en mangel i strategien, at den ikke omfatter tabet af biodiversitet uden 

for beskyttede naturområder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

indsamle oplysninger om disse habitater og arter" 

2. del: "og udvikle passende rammer til at forhindre habitatfragmentering og nettotab af 

biodiversitet og økosystemtjenester" 

3. del:  "i samarbejde med lokale myndigheder og civilsamfundet;" 

 
§ 78 

1. del: "beklager, at EU's miljølovgivning ikke er underlagt en sammenhængende og 

effektiv miljøkontrol og -overvågning med henblik på at afsløre og forebygge 

overtrædelser af miljølovgivningen i forskellige sektorer, herunder for beskyttede 

naturbevaringsområder; glæder sig over det forberedende arbejde, der er gjort i 

retning af en EU-ramme for miljøkontrol," 

2. del: "og opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at fremsætte et 

lovgivningsforslag;" 

 
§ 81 

1. del: "fremhæver med bekymring den stigende mængde videnskabelige beviser for den 

negative indvirkning, som neonicotinoid-pesticider kan have på essentielle tjenester 

som bestøvning og naturlig skadedyrsbekæmpelse;" 

2. del: "opfordrer derfor Kommissionen til at fastholde sit forbud mod brug af 

neonicotinoid-pesticider;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til straks at iværksætte et europæisk 

initiativ om bestøvende insekter, med særlig fokus på skadedyrsresistens i planter og 

dennes indvirkning på bier og andre bestøvere og på grundlag af de politikker, som 

allerede føres i medlemsstaterne," 

2. del: "og til at fremsætte forslag vedrørende direktivet om jordbundsbeskyttelse, om et 

direktiv om adgang til klage og domstolsprøvelse og om revision af EU’s retlige 

rammer for miljøinspektioner uden yderligere forsinkelse;" 

 

 


