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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. Menneskerettighedssituationen på Krim, særligt for krimtatarerne 

Forslag til beslutning: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, 

B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 16 § originaltekst vs +  

§ 17 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 472, 79, 33 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 16, 17 
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Diverse 

Andrej Plenković fremlagde følgende mundtlige ændringsforslag til punkt 7 i det fælles 

beslutningsforslag RC-B8-0173/2016: 

"7. opfordrer Den Russiske Føderation og de facto-myndighederne på Krim – som er bundet af den 

internationale humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning – til at give 

uhindret adgang til Krim for internationale institutioner og uafhængige eksperter fra OSCE, FN og 

Europarådet samt for alle menneskerettighedsorganisationer og nyhedsmedier, der ønsker at besøge 

samt vurdere og rapportere om situationen på Krim; opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at 

lægge pres på Rusland i denne henseende; finder det glædeligt, at Europarådets generalsekretær har 

besluttet at sende sin særlige repræsentant for menneskerettigheder til Krim, hvilket er det første besøg 

efter den russiske annektering og forventes at give en frisk vurdering af situationen på stedet; ser frem 

til hans konklusioner; understreger, at enhver international tilstedeværelse på stedet bør koordineres 

med Ukraine;" 
 

 

2. Bahrain: sagen Mohammed Ramadan 

Forslag til beslutning: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, 
B8-0197/2016, B8-0198/2016  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § originaltekst vs +  

§ A § originaltekst vs +  

Efter § L 1 GUE/NGL  -  

§ O § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § A 

PPE § 3, § O 
 

Diverse 

Mara Bizzotto havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong 

Forslag til beslutning: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, 
B8-0187/2016, B8-0193/2016  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0175/2016  

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

Efter § 7 1 GUE/NGL AN - 278, 322, 11 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1 
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4. Rapport for 2015 om Serbien 

Forslag til beslutning: B8-0166/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0166/2016  

(AFET) 

§ 1 § originaltekst vs +  

§ 7 § originaltekst vs +  

§ 12 2 Verts/ALE AN + 291, 233, 97 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaltekst vs +  

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 27 1 ALDE  +  

Efter § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 498, 66, 70 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE ændringsforslag 2 

ENF, ECR endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF §§ 1, 7, 18, 21, 23 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 30 

1. del: teksten uden ordene "4.000" og "der i øjeblikket plager det serbiske land og folk," 

2. del: disse ord 
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ECR 

§ 18 

1. del: teksten uden ordene "glæder sig over den vellykkede Pride March den 20. september 

2015; understreger imidlertid, at forskelsbehandling af og vold mod LGBTI-

personer stadig giver anledning til bekymring; opfordrer i denne forbindelse 

regeringen til at gennemføre henstilling CM/Rec(2010) fra Europarådets 

Ministerkomité til medlemsstaterne;" 

2. del: disse ord 
 

 

5. Den europæiske integrationsproces for Kosovo 

Proposition de résolutions: B8-0167/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0167/2016  

(AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 20 § originaltekst vs +  

§ 23 § originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 26 2 PPE AN + 331, 250, 58 

Efter § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

Henvisning 2 3 GUE/NGL VE - 131, 450, 54 

§ B 5 Verts/ALE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 403, 130, 104 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF endelig afstemning 

PPE ændringsforslag 2 

ECR endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF §§ 10, 14, 17, 20, 23 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ECR 

§ 10 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer Kommissionen til at intensivere sit arbejde med 

Kosovos visumliberaliseringsproces; er parat til at godkende den visumfri ordning 

for Kosovo og opfordrer Rådet til hurtigt at godkende den, så snart Kommissionen 

med behørig omhu har fastslået, at alle tekniske kriterier er opfyldt;" og "opfordrer 

indtrængende alle EU-institutioner og især Kommissionen til at fremskynde 

visumliberaliseringsprocessen for Kosovo, og opfordrer indtrængende de kosovoske 

myndigheder til at indfri deres forpligtelser og gennemføre de resterende 

benchmarks med det formål, at Kosovo kommer med i den visumfri ordning i løbet 

af 2016, hvilket vil bringe det kosovoske folk tættere på EU;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at intensivere sit arbejde med Kosovos 

visumliberaliseringsproces; er parat til at godkende den visumfri ordning for Kosovo 

og opfordrer Rådet til hurtigt at godkende den, så snart Kommissionen med behørig 

omhu har fastslået, at alle tekniske kriterier er opfyldt;" 

3. del:  "opfordrer indtrængende alle EU-institutioner og især Kommissionen til at 

fremskynde visumliberaliseringsprocessen for Kosovo, og opfordrer indtrængende 

de kosovoske myndigheder til at indfri deres forpligtelser og gennemføre de 

resterende benchmarks med det formål, at Kosovo kommer med i den visumfri 

ordning i løbet af 2016, hvilket vil bringe det kosovoske folk tættere på EU;" 

 
§ 14 

1. del: "glæder sig endvidere over vedtagelsen i maj 2015 af loven om beskyttelse mod 

forskelsbehandling, og over det mandat, som ombudsmanden har fået til at fungere 

som et organ for ligebehandling; er fortsat bekymret over, at der kun behandles og 

efterforskes en lille andel af tilfældene af hadefulde udtalelser, især dem, der er rettet 

mod LGBTI-samfundet og minoritetsgrupper;" 

2. del: "opfordrer den rådgivende og koordinerende gruppe for LGBTI-samfundets 

rettigheder til aktivt at følge op på disse tilfælde og bekymringer;" 
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Diverse 

Ulrike Lunacek havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til punkt 6: 

"6. noterer sig forfatningsdomstolens afgørelse om gennemførelsen af aftalen om sammenslutningen 

af serbiske kommuner; opfordrer til fuldstændig og engageret gennemførelse af de indgåede aftaler; 

opfordrer til at respektere retsstatsprincippet, beklager, at oppositionens kræfter ikke udnyttede denne 

suspendering til at genoptage den parlamentariske dialog, og opfordrer alle politiske kræfter til at 

handle konstruktivt til gavn for deres land, dets demokratiske institutioner og dets borgere; anser 

fuldkommen respekt for demokratiets regler, politisk dialog og uhindret parlamentarisk arbejde for at 

være af afgørende betydning for gennemførelsen af alle elementer i reformdagsordenen for Kosovo; 

fordømmer på det stærkeste voldelige afbrydelser i parlamentet, opfordrer til forebyggelse af 

yderligere voldelige afbrydelser i parlamentet og påpeger, at i parlamentet bør de valgte 

parlamentsmedlemmer mødes og indgå i drøftelser med fuld respekt for institutionen; fremhæver, at 

regeringen bør respektere parlamentets beslutninger og afgørelser og bør, førend det beslutter at 

undertegne aftaler med andre stater, give meddelelse herom, således som det kræves af det lovgivende 

organ; glæder sig i den forbindelse over det velforberedte forslag af 20. november 2015 fra to 

kosovoske parlamentsmedlemmer fra henholdsvis den regerende koalition og fra oppositionen; 

opfordrer alle politiske aktører til at genoptage den politiske dialog for at løse op for hårdknuden og 

finde en holdbar løsning, som kan få det kosovoske parlament til at fungere normalt igen; opfordrer 

alle Kosovos ledere til at behandle denne situation som værende af største betydning og til at agere 

ansvarligt, idet de holder sig for øje, at parlamentet er valgt af det kosovoske folk og for det kosovoske 

folk; er alvorligt bekymret over gentagne voldshandlinger og opfordrer de retshåndhævende 

myndigheder til at udføre deres opgaver i fuld overensstemmelse med de retlige procedurer; noterer 

sig med bekymring de begivenheder, som førte til anholdelse af nogle parlamentsmedlemmer, og 

opfordrer til, at der gennemføres en undersøgelse af eventuelt magtmisbrug i forbindelse med 

anholdelserne; opfordrer indtrængende Kosovos parlament til at præcisere reglerne for ophævelse af 

dets medlemmers immunitet; noterer sig, at ombudsmanden har anmodet statsanklageren i Pristina om 

at iværksætte en efterforskning af politiets indgriben den 28. november 2015; " 
 

 

6. Situationen i Libyen 

Forslag til beslutning: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, 
B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0146/2016  

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

Efter § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 506, 123, 12 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 489, 132, 16 

2/AN + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ originaltekst AN + 477, 131, 32 

Efter § 13 1 ENF AN - 169, 432, 34 

Efter § 15 9 EFDD  -  

§ A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ B 2 GUE/NGL  -  

Efter § B 3 GUE/NGL  -  

Efter § K 7 EFDD  -  

Efter § O 10 EFDD  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 478, 81, 81 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR § 11 

EFDD § 12 

ENF am 1, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE § 12 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 6 

1. del: "fordømmer de destabiliserende terrorangreb, som Daesh har udført mod 

befolkningen i Libyen, herunder mindretal, samt mod olieinfrastrukturerne i al-Sidra 

og Ras Lanuf samt ethvert forsøg på at forstyrre stabiliseringsprocessen i landet;" 

2. del: "mener, at der bør oprettes en international koalition for at bekæmpe Daeshs 

voksende tilstedeværelse i Libyen, som destabiliserer landet og som ikke alene 

udgør en trussel mod nabolandene i Sahel og Sahara, men også mod EU;" 

 
§ 11 

1. del: teksten uden ordet "NATO " 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE 

§ A 

1. del: teksten uden ordet "modstandsbevægelserne" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag 
B8-0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi havde taget sin underskrift på forslag til det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0146/2016 tilbage. 
 

 

7. Økarakter 

Forslag til beslutning: B8-0165/2016 

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 

Forslag til beslutning B8-0165/2016  

(REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

Efter § 5 1 GUE/NGL AN + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR VE + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6S ECR  -  

§ A 7 PPE  +  

§ E 8 PPE  +  

§ F 9 PPE  +  

§ H 2 ECR  +  

§ J 10 PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1 
 

 

8. Lokale og regionale myndigheders rolle i europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI) 

Forslag til beslutning: B8-0171/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0171/2016  

(REGI) 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene "at enhver omprogrammering af ESI-fondene bør ske i henhold 

til forordningen om fælles bestemmelser, og" 

2. del: disse ord 
 

 

9. ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal 

Forslag til beslutning: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, 

B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § originaltekst AN + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 



P8_PV(2016)02-04(VOT)_DA.doc 14 PE 576.684 
 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 10 
 

Diverse 

 Bas Belder (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0149/2016 og beslutningsforslag B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (S&D-Gruppen), Mara Bizzotto og Mario Borghezio havde ligeledes 

underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0161/2016. 

 


