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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 

FFB fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Ordninger for varer med oprindelse i bestemte AVS-lande ***I 

Betænkning: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Fiskeripartnerskabsaftale med Danmark og Grønland: fiskerimuligheder og 

den finansielle modydelse *** 

Henstilling: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 666, 32, 4 

 

 

 

3. Aftale mellem EU og Macao om visse aspekter af lufttrafik *** 

Henstilling: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 663, 42, 4 

 

 

 

4. Minimumsnormalsatsen for moms * 

Betænkning: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 568, 80, 59 
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5. Aftale om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien 

og Europol * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 516, 68, 126 

 

 

6. Anmodning om ophævelse af Hermann Winklers immunitet 

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

7. De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter 

Betænkning: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 651, 8, 53 

 

 

8. Avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra ***I 

Betænkning: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

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 

Forslag til forordning 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

197 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-196 kor. udv.  ↓  

Artikel 3, § 2 200S ENF  -  

197PC kor. udv.  +  

Artikel 57, -§ 1 201 ENF  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Efter § 1 199 kor. udv.  +  

Efter henvisning 1 198 kor. udv.  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

Betænkning: Roberta Metsola og Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 3 1 ENF AN - 88, 612, 12 

§ 4 2 ENF AN - 75, 561, 71 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 3 ENF AN - 72, 574, 67 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 23 § originaltekst AN + 442, 233, 38 

§ 30 § originaltekst vs +  

Efter § 30 32 GUE/NGL VE - 138, 552, 20 

Efter § 32 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 38 § originaltekst AN + 456, 201, 57 

Efter § 39 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

§ 46 § originaltekst AN + 555, 139, 21 

Efter § 48 11= 

29= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL AN - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  

§ 57 § originaltekst vs +  

§ 58 § originaltekst vs +  

Efter § 58 12 Verts/ALE  -  

§ 59 § originaltekst vs +  

Efter § 61 30 GUE/NGL  -  

§ 62 § originaltekst vs +  

§ 63 § originaltekst vs +  

Efter § 63 4 ENF AN - 72, 594, 50 

Efter § 64 5 ENF AN - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 71 § originaltekst vs +  

§ 72 § originaltekst vs +  

Efter § 72, 

underoverskrift 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaltekst vs +  

§ 74 § originaltekst vs +  

§ 75 6 ENF AN - 86, 613, 15 

§ originaltekst vs +  

§ 78 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 80 § originaltekst AN + 540, 113, 62 

Efter § 80 31 GUE/NGL  -  

§ 83 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 84 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 85 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 89 7 ENF AN - 70, 630, 16 

Efter § 90 14 Verts/ALE  -  

§ 93 § originaltekst vs +  

Efter § 95 33 GUE/NGL  -  

§ 96 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 97 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Efter § 97 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL AN - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL AN - 131, 556, 22 

Efter § 99 36 GUE/NGL  -  

§ 103 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 104 8 ENF AN - 82, 619, 15 

Efter § 113 37 GUE/NGL  -  

Efter § 115 38 GUE/NGL AN - 137, 505, 73 

Efter § 122 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 123 § originaltekst AN + 521, 181, 13 

Efter § E 18 GUE/NGL  -  

Efter § J 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

§ L § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § R 21 GUE/NGL AN - 141, 505, 69 

§ U § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § U 22 GUE/NGL AN - 164, 474, 75 

Efter § AA 23 GUE/NGL AN + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 459, 206, 52 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: §§ 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: ændringsforslag 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 59 

GUE/NGL: §§ 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

Efter § 72, underoverskrift 

1. del: teksten uden ordene "og sikkerheden ved" 

2. del: disse ord 
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§ 78 

1. del: "understreger igen, at, ligesom det er tilfældet med lovgivning særligt på området 

asyl og migration, er det helt afgørende for, at lovgivning vedrørende de indre og 

ydre grænser kan være effektiv, at de foranstaltninger, der vedtages på EU-plan, 

gennemføres korrekt af medlemsstaterne; understreger, at en bedre gennemførelse af 

foranstaltninger fra medlemsstaternes side ved de ydre grænser efter øget pres er af 

afgørende betydning" 

2. del: "og i et vist omfang vil kunne fjerne borgernes sikkerhedsmæssige bekymringer;" 

 
GUE/NGL: 

§ L 

1. del: teksten uden ordene "og til tilbagesendelse af migranter med irregulært ophold" 

2. del: disse ord 

 
§ U 

1. del: teksten uden ordene "for at reagere på den aktuelle flygtningekrise på en passende 

måde" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: teksten uden ordene "optrevle kriminelle netværk; støtter målene med 

flådeoperationer som operation Sophia og"  

2. del: disse ord 

 
§ 83 

1. del: teksten uden ordene "tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer for dem, der 

ikke har ansøgt om international beskyttelse, og som ikke har ret til at blive på andet 

grundlag, eller dem, som har ansøgt uden held" 

2. del: disse ord 

 
§ 84 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer til, at hotspottene bliver oprettet hurtigst muligt for at 

give konkret operationel bistand til de pågældende medlemsstater;" og "og accept af 

en sådan støtte" 

2. del: "opfordrer til, at hotspottene bliver oprettet hurtigst muligt for at give konkret 

operationel bistand til de pågældende medlemsstater;" 

3. del: "og accept af en sådan støtte" 

 
§ 85 

1. del: teksten uden ordene ", at kategoriseringen af migranter på hotspottene gennemføres 

med" 

2. del: disse ord 

 
§ 96 

1. del: "opfordrer EU til at hjælpe tredjelande med at opbygge deres asylsystemer og 

integrationsstrategier med henblik på at gøre det muligt for tredjelandsstatsborgere, 

der har behov for international beskyttelse, at søge beskyttelse der;" 

2. del: "mener, at EU bør anlægge en win-win-tilgang til samarbejdet med tredjelande, dvs. 

en tilgang, der er til gavn for EU, det pågældende tredjeland og flygtningene og 

migranterne i det pågældende tredjeland;" 
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§ 97 

1. del: teksten uden ordene "for at reagere på den aktuelle flygtningekrise på en passende 

måde", "lever op til de tilsagn, der er givet i forbindelse med den fælles 

handlingsplan, herunder" og  "og at Tyrkiet lever op til sine tilsagn om at forhindre 

irregulære migrationsstrømme fra dets område til EU" 

2. del: "for at reagere på den aktuelle flygtningekrise på en passende måde" 

3. del: "lever op til de tilsagn, der er givet i forbindelse med den fælles handlingsplan, 

herunder" 

4. del "og at Tyrkiet lever op til sine tilsagn om at forhindre irregulære migrationsstrømme 

fra dets område til EU" 

 
§ 103 

1. del: teksten uden ordene "yde støtte til en bedre forvaltning af grænserne" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 19 

1. del: teksten uden ordene ", så vidt det er praktisk muligt," 

2. del: disse ord 
 

 

10. Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet 

Betænkning: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst vs +  

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 4 1 S&D VE - 305, 398, 5 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst vs +  

§ 9 2 S&D VE + 336, 333, 37 

§ 15 3 S&D VE - 295, 392, 24 

§ 16 § originaltekst vs +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst vs/VE + 402, 281, 25 

§ 19 4 S&D  -  

§ 20 § originaltekst vs +  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaltekst vs +  

Efter § 22 8 ALDE  +  

§ 24 § originaltekst vs/VE + 416, 280, 11 

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 26 § originaltekst vs/VE + 377, 303, 22 

§ 31 5 ECR  +  

§ 32 6 ECR  +  

§ 33 7 ECR  +  

§ K § originaltekst vs +  

§ M § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 400, 257, 57 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: §§ 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26; §§ K, M 
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Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene "bemærker imidlertid, at der stadig bør gøres en yderligere 

indsats i denne forbindelse;" og "som et første skridt på vejen" 

2. del: disse ord 

 
§ 6 

1. del: "bemærker imidlertid, at flertallet af udtalelserne fra de nationale parlamenter er 

fremsat af et fåtal af nationale parlamenter;" 

2. del: "opfordrer de øvrige nationale parlamenter til at involvere sig mere i den europæiske 

debat;" 

 
§ 21 

1. del: "er af den opfattelse, at politisk dialog spiller en stadig større rolle, når det drejer sig 

om at sikre, at nærhedsprincippet overholdes; mener, at den politiske dialog bør 

forbedres, ikke kun i tilfælde af et gult eller orange kort, men generelt; glæder sig i 

denne forbindelse over Juncker-Kommissionens tilsagn om at give møde for flere 

nationale parlamenter" 

2. del: "og opfordrer Parlamentet til at overveje lignende initiativer; mener, at ordførerne 

kan tilskyndes til oftere at gå i dialog med de nationale parlamenter, navnlig 

eftersom videokonferencer og andre metoder til online-dialog bliver lettere og mere 

effektive;" 
 

 

11. Programmet for målrettet og effektiv regulering 

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § originaltekst vs/VE + 402, 285, 22 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 537, 94, 80 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 47 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 5 

1. del: "understreger, at en europæisk bestemmelse almindeligvis erstatter 28 nationale 

bestemmelser," 

2. del: "hvilket styrker det indre marked og fører til mindre bureaukrati;"  

 
§ 6 

1. del: "bifalder pakken af foranstaltninger af 19. maj 2015 med henblik på bedre 

regulering;" 

2. del: "støtter det fortsatte engagement, som Kommissionen har udvist i forbindelse med 

dagsordenen for bedre lovgivning; understreger, at det arbejde, der er omhandlet i 

Refitmeddelelsen, bør ses som en igangværende proces, der sikrer, at den gældende 

lovgivning på EU-plan er egnet til formålet, opfylder lovgivernes fælles mål og 

borgernes, navnlig arbejdstagernes, samt virksomhedernes og andre berørte parters 

forventninger;" 

 
§ 9 

1. del: "anerkender det langsigtede intensive arbejde i Gruppen af Højtstående Uafhængige 

Interesserede Parter, der har fremsat forslag til Europa-Kommissionen om reduktion 

af administrative byrder og identificeret bedste praksis med henblik på 

gennemførelse af EU-lovgivningen i medlemsstaterne på en så ubureaukratisk måde 

som muligt;" 

2. del: "noterer sig, at fire medlemmer af Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede 

Parter har reageret imod adskillige af de konklusioner, der blev præsenteret i 

Gruppens endelige rapport om administrative byrder, og fremsat en afvigende 

udtalelse; forventer, at Kommissionen tager hensyn til interesserne hos alle 

interesserede parter, der er involveret i processen;" 
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§ 29 

1. del: "påpeger, at uafhængige organer i mange medlemsstater, såsom Sverige, Den 

Tjekkiske Republik, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Tyskland, giver 

regeringerne konstruktive bidrag i forbindelse med lovgivningsprocessen med 

henblik på at mindske bureaukratiet for erhvervslivet og borgerne samt nedbringe 

omkostningerne forbundet med oplysningsforpligtelser på en målelig og 

kontrollerbar måde; noterer sig, at der kan tages hensyn til bedste praksis og erfaring 

fra eksisterende organer for bedre regulering; noterer sig, at Kommissionens Udvalg 

for Konsekvensanalyse (IAB) er blevet omdannet til et uafhængigt "Udvalg for 

Forskriftskontrol" " 

2. del: "og forventer, at inddragelsen af uafhængige eksperter vil have en positiv 

indvirkning på konsekvensanalyseprocessen inden for Kommissionen;" 

3. del: "understreger, at Udvalget for Forskriftskontrol kun har en rent rådgivende rolle og 

ikke må udstede bindende udtalelser; understreger, at konsekvensanalyser skal være 

konsekvente og tage eventuelle ændringer fremkommet ved den tværtjenstlige 

høring i betragtning og bør bl.a. være baseret på et skøn over de yderligere 

omkostninger, der vil opstå, såfremt der ikke var nogen løsning på europæisk plan; 

mener, at udtalelsen fra Udvalget for Forskriftskontrol bør ledsage det endelige 

lovgivningsmæssige forslag; foreslår, at man i de kommende forhandlinger om den 

interinstitutionelle aftale drøfter idéen, hvorvidt et Udvalg for Forskriftskontrol 

kunne være af fælles interesse for institutionerne som et rent rådgivende organ;" 
 

 

12. Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked 

Betænkning: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 1 ordfører  +  

§ 2 3 mindst 76 

medlemmer 

VE - 311, 388, 2 

§ 3 4 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ originaltekst AN + 471, 212, 19 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 5 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 6 6 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 7 7 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 8 8 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 13 9 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ originaltekst vs/VE + 484, 212, 6 

§ 14 10 mindst 76 

medlemmer 

VE - 267, 379, 56 

§ 16 § originaltekst AN + 406, 262, 36 

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst vs +  

§ 27 § originaltekst AN + 576, 101, 29 

§ 28 11 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ originaltekst AN + 668, 13, 25 

§ 29 § originaltekst AN + 672, 24, 2 

§ 31 12 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 35 13 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ originaltekst AN + 375, 287, 44 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 42 § originaltekst vs +  

§ 43 14 mindst 76 

medlemmer 

 +  

§ 48 § originaltekst vs/VE + 359, 287, 58 

§ 64 15 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 65 § originaltekst div   

1/AN + 679, 4, 21 

2/AN + 418, 277, 9 

§ 66 16 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 68 § originaltekst AN + 435, 254, 16 

Efter § A 2 mindst 76 

medlemmer 

 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 387, 293, 26 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: §§ 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: §§ 27, 28, 29, 68 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: §§ 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: §§ 28, 29 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene "på trods af 0,5 %-målet, som blev foreslået af Kommissionen i 

akten for det indre marked," og  "samt de problemer og udfordringer, der opstår i 

praksis for de berørte interessenter;" 

2. del: disse ord 
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§ 65 

1. del: "mener imidlertid, at der bør foretages en nøjere analyse af, hvorvidt de 

lovgivningsmæssige foranstaltninger, der allerede er truffet, på en effektiv måde har 

bidraget til opfyldelse af deres mål, og om de er i overensstemmelse med de 

nuværende politiske mål;" 

2. del: "understreger desuden betydningen af gennemsigtighed i Refit-proceduren; mener i 

denne forbindelse, at et bevægeligt mål for reduktion af den administrative og 

reguleringsmæssige byrde kan fungere som et positivt bidrag til at sikre opfyldelsen 

af målene på den mest effektive måde og med færrest mulige omkostninger for 

borgere og virksomheder;" 
 

 

13. EU-undervisning i skolen 

Betænkning: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF AN - 52, 584, 69 

§ 4 § originaltekst AN + 499, 166, 39 

§ 13 § originaltekst AN + 492, 165, 42 

§ 22 § originaltekst AN + 511, 135, 54 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 466, 212, 25 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) CULT AN + 482, 146, 76 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: §§ 4, 13, 22 

ENF: § 45 (2. del), ændringsforslag 1 
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Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD: 

§ 42 

1. del: teksten uden ordene ", også igennem en større grad af partnerskaber med den private 

sektor," 

2. del: disse ord 

 
ENF: 

§ 45 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til og lette uddannelse af høj kvalitet 

inden for EU-spørgsmål for lærere, andet undervisningspersonale, ledere i 

ungdomsorganisationer og ungdomstrænere, også ved at give dem mulighed for at 

tilbringe en del af deres uddannelse i en anden medlemsstat," 

2. del: "og til at sikre anerkendelse af deres kompetencer til at undervise om EU, f.eks. ved 

at udarbejde og fremme en pris i form af et "EU-lærer"-mærke;" 
 

 

14. Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med 

erhvervsuddannelse 

Betænkning: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst AN + 408, 255, 36 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 4 § originaltekst AN + 636, 49, 19 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 15 1 mindst 76 

medlemmer 

AN - 183, 515, 5 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 574, 92, 38 

§ 21 § originaltekst vs +  

§ 27 § originaltekst AN + 584, 102, 18 

§ 60 § originaltekst div   

1/AN + 661, 32, 12 

2/AN + 378, 293, 27 

§ 62 § originaltekst AN + 559, 101, 45 

§ 65 § originaltekst AN + 625, 31, 48 

§ 66 § originaltekst vs +  

§ G § originaltekst vs +  

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 577, 37, 90 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1 

ECR: §§ 2, 4, 20 (2. del), 27, 60, 62, 65 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: § 66, § G 

ECR: § 21 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 18 

1. del: teksten uden ordet "forsvaret," 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL: 

§ N 

1. del: teksten uden ordene " for at forbedre beskæftigelsesegnetheden" 

2. del: disse ord 

 
ECR: 

§ 3 

1. del: "opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og vigtige involverede parter til at øge 

erhvervsuddannelsesprogrammernes synlighed med henblik på at fjerne kulturelle 

barrierer og bekæmpe fænomenerne manglende motivation, manglende proaktiv 

indstilling og manglende sprogfærdigheder, især i de områder, der er hårdest ramt af 

ungdomsarbejdsløshed; mener, at det må sikres, at alle borgere uden forskel har 

adgang til disse programmer; opfordrer til, at der fokuseres på grupper, som risikerer 

arbejdsløshed, såsom personer med handicap; opfordrer til, at adgangen til 

erhvervsuddannelserne og kvalifikationer gøres lettere ved at fremme tilpasning i 

lærlingeuddannelser og muligheden for justering af ordninger, samt ved at fremme 

uddannelsesmuligheder for grupper med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder 

og arbejdstagere med kvalifikationer på lavt niveau eller mellemniveau; minder om, 

at der skal tages hensyn til kønsbalancen i adgangen til sådanne erfaringer som led i 

effektiv fremme af VET-mobilitetsprogrammerne blandt kvinder;" 

2. del: "mener, at der bør fastsættes ambitiøse mål i denne henseende, og at fremskridtene 

bør overvåges;" 

 
§ 9 

1. del: "anerkender den vigtige rolle, som eksisterende programmer og initiativer for 

mobilitet spiller, og resultaterne heraf, såsom nøgleaktion 1 under Erasmus+, 

Europass, det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) 

og den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF);" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at lancere et "europæisk e-kort for studerende", der 

medfører status som EU-studerende i en mobilitetssammenhæng, og som giver 

adgang til tjenesteydelser;" 

 
§ 20 

1. del: "minder om, at i dag studerer kun 1 % af unge i arbejdsbaseret erhvervsuddannelse, 

herunder lærlinge, i et andet land i løbet af deres uddannelse; understreger, at det er 

afgørende at skabe betingelser for udvikling af lærlinges mobilitet i Unionen for at 

give dem de samme muligheder som studerende på videregående uddannelser;" 

2. del: "opfordrer derfor EU til at udarbejde en statut for "europæiske lærlinge"; opfordrer 

EU og medlemsstaterne til at sikre, at både lærlingeuddannelser og praktikophold 

forbliver uddannelsesmuligheder, der ikke anvendes som en kilde til usikre 

ansættelsesforhold, der ikke erstatter fuldtidsstillinger, og som sikrer værdige 

arbejdsvilkår og studerendes rettigheder, herunder økonomiske og lønrelaterede 

rettigheder; opfordrer desuden Kommissionen til at analysere konsekvenserne af 

ovennævnte statut, overvåge gennemførelsen af de relaterede foranstaltninger og 

tilskynde alle berørte interessenter, herunder den europæiske alliance for 

lærlingeuddannelser, til at følge dens henstillinger med henblik på at forbedre 

forholdene for samt kvaliteten og tilgængeligheden af lærlingeuddannelser i EU, og 

at behandle dette spørgsmål som en strategisk prioritet;" 
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§ 60 

1. del: "støtter alle foranstaltninger i overensstemmelse med de Erasmus+-mål, som 

iværksættere, NGO'er eller civilsamfundet har truffet for at udvikle 

mobilitetsordninger for unge arbejdstagere eller lærlinge enten efter erhvervsgren 

eller i samarbejde med organer, der repræsenterer industrier, såsom handels- og 

industrikamre såvel som europæiske netværk som Eurochambres, og de relevante 

fagforeninger; opfordrer til, at den rolle, som håndværkskamrene og deres 

uddannelsescentre indtager, anerkendes med hensyn til at støtte mobilitet og meget 

små virksomheder;" 

2. del: "mener, at alle de foranstaltninger, der træffes for at forbedre 

erhvervsuddannelsesordningerne, også bør fokusere på områder, der fremmer 

nulkulstofenergi og bæredygtig mobilitet;" 
 

 

15. EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og 

regulerende institutioner og rolle 

Betænkning: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 478, 217, 9 

 

 

 

16. Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder 

Betænkning: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 390, 298, 9 

§ AL § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 348, 337, 14 

§ AO § 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) AN + 669, 31, 1 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ AL 

1. del: teksten uden ordene "mod den sociale økonomi og " 

2. del: disse ord 

 
§ 4 

1. del: teksten uden ordene "der er knyttet til den sociale økonomi" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

§ AO 

1. del: teksten uden ordene "salg af arter, der opnås ved denne aktivitet," 

2. del: disse ord 
 

 

17. Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler 

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 640, 26, 12 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 46 

1. del: teksten uden ordene "herunder gennem ansættelse af lokale besætninger i forbindelse 

med bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler; opfordrer EU-fartøjer til så vidt muligt 

at losse deres fangster i partnerlandene til den første forarbejdning;" 

2. del: disse ord 

 


