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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 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi 

Forslag til beslutning: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0897/2016  

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 603, 5, 46 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning 
 

Diverse: 

Dita Charanzová (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrain 

Forslag til beslutning: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 

B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0900/2016           

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

§ 2 § originaltekst vs +  

§ 10 § originaltekst AN + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

Efter § 15 4 GUE/NGL AN + 328, 299, 34 

§ A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § E 1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

Efter § H 2 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: § 10, ændringsforslag 4 
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Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: § 2 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ A 

1. del: "der henviser til, at Bahrain er en af EU’s vigtigste partnere i Den Persiske Golf, 

bl.a. inden for politiske og økonomiske forbindelser, energi og sikkerhed;" 

2. del: "der henviser til, at vi har en fælles interesse i at uddybe vores partnerskab 

yderligere for bedre at kunne tackle fremtidige udfordringer;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1. del: "noterer sig den bahrainske regerings igangværende bestræbelser på at reformere 

landets straffelov og retsprocedurer og tilskynder til, at denne proces fortsætter;" 

2. del: "opfordrer indtrængende regeringen i Bahrain til at overholde de internationale 

standarder vedrørende retten til en retfærdig rettergang;" 

3. del: "understreger betydningen af den støtte, der er ydet til Bahrain, navnlig for så vidt 

angår landets retsvæsen, med henblik på at sikre overholdelse af de internationale 

menneskerettighedsstandarder; opfordrer til en styrkelse af 

menneskerettighedsdialogen mellem EU og Bahrain;" 

 
Diverse: 

 
Dita Charanzová (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne 

Forslag til beslutning: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 
B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0910/2016  

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

Efter § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

AN + 571, 33, 59 

Efter § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

Efter henvisning 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: ændringsforslag 1 
 

Diverse: 

Dita Charanzová (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0916/2016. 

Ana Gomes (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. FN's Generalforsamlings 71. samling 

Betænkning: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_DA.doc 6 PE 586.883 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1, litra d § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra e § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra f § originaltekst AN + 506, 98, 57 

§ 1, efter litra f 2 Verts/ALE  -  

§ 1, litra k § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, efter litra t 1 Verts/ALE AN + 507, 79, 75 

§ 1, litra w § originaltekst vs +  

§ 1, litra ad § originaltekst AN + 641, 10, 9 

§ 1, litra am § originaltekst AN + 372, 274, 14 

§ 1, efter litra an 8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1, litra ap 4 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs +  

§ 1, litra aq § originaltekst vs +  

§ 1, efter litra ar 5 GUE/NGL  -  

§ 1, litra as § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

4 +  

§ 1, litra av 3 Verts/ALE AN - 76, 541, 44 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, litra aw § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, efter litra aw 6 GUE/NGL  -  

§ B 7 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 468, 116, 78 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 1, litra ad, § 1, litra am 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 3 

EFDD: § 1, litra f 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 1, litra w, § 1, litra ap, § 1, litra aq 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 1, litra d 

1. del: "at sikre sig, at FN's Generalforsamling i samarbejde med EU og USA tilvejebringer 

alle instrumenter til at sikre en holdbar og effektiv tostatsløsning på grundlag af 

grænserne fra 1967, med Jerusalem som hovedstad i begge stater og med en sikker 

israelsk stat med sikre og anerkendte grænser og en uafhængig, demokratisk, 

sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og 

sikkerhed; at handle i overensstemmelse med Rådets konklusioner om 

fredsprocessen i Mellemøsten, som blev vedtaget den 18. januar 2016," 

2. del: "hvad angår den fortsatte udvidelse af bosættelserne som en vedvarende forhindring 

for fred" 
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§ 1, litra e 

1. del: teksten uden ordene: "at opfordre til en upartisk og uafhængig undersøgelse af alle 

påståede overtrædelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den 

humanitære folkeret, herunder de seneste angreb rettet mod nødhjælpsinfrastruktur 

og -arbejdere;" 

2. del: disse ord 

 
§ 1, litra k 

1. del: "at øge medlemsstaternes støtte til FN's fredsbevarende og fredsopbyggende 

operationer, som inkluderer en menneskerettighedskomponent og klare 

exitstrategier, navnlig ved at bidrage med personale og udstyr, og styrke EU's 

faciliterende rolle i denne henseende;" 

2. del: "yderligere at udvikle procedurer for anvendelsen af EU's fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik til støtte for FN-operationer," 

3. del: "bl.a. gennem udsendelse af EU's kampgrupper, eller gennem kapacitetsopbygning 

og sikkerhedssektorreforminitiativer," 

4. del "samtidig med at der rettes særlige opmærksomhed mod spørgsmål som 

menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og de underliggende årsager til 

massemigration" 

 
§ 1, litra as 

1. del: "at arbejde hen imod at få styrket det internationale samarbejde på skatteområdet" 

2. del: "og støtte oprettelsen af et internationalt skatteorgan inden for rammerne af FN-

systemet;" 

3. del: "at modvirke skatteunddragelse og hvidvaskning af penge" 

4. del "gennem en verdensomspændende automatisk udveksling af oplysninger om 

skattespørgsmål og udarbejdelse af en fælles overordnet sortliste over skattely" 

 
§ 1, litra aw 

1. del: "at fremme en revitalisering af arbejdet i generalforsamlingen og en bedre 

koordinering og større kohærens i alle FN-institutionernes aktiviteter, hvilket bør 

kunne styrke systemets effektivitet, legitimitet, gennemsigtighed, ansvarlighed, 

kapacitet og repræsentativitet; at støtte og bygge videre på den øgede 

gennemsigtighed i processen for udvælgelse af FN's næste generalsekretær, hvor 

kandidaternes fremlæggelser finder sted i FN's Generalforsamling; i forbindelse med 

indkredsningen og udnævnelsen af den bedste kandidat at fremme lige og fair 

muligheder på grundlag af kønsbalancen og den geografiske balance" 

2. del: "og støtte udpegelsen af en kvinde som den næste generalsekretær, såfremt flere 

kandidater har samme fremragende kvalifikationer" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, litra av 

1. del: "at støtte en omfattende reform af FN's Sikkerhedsråd på grundlag af en bred 

konsensus for bedre at afspejle realiteterne i den nye verdensorden og sikre, at 

Sikkerhedsrådet er i stand til at tage effektivt hånd om trusler mod den internationale 

fred og sikkerhed;" 

2. del: "at arbejde hen imod EU's langsigtede mål om et sæde i et reformeret FN-

Sikkerhedsråd;" 

3. del: "indtrængende at opfordre Sikkerhedsrådets medlemmer til at afstå fra at benytte 

deres vetoret i situationer, hvor der begås forbrydelser mod menneskeheden" 
 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_DA.doc 9 PE 586.883 

5. Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med 

handicap 

Betænkning: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 -  

§ 97 § originaltekst vs +  

§ 98 § originaltekst vs +  

§ 99 § originaltekst vs +  

§ 110 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § originaltekst div   

1/AN + 377, 238, 44 

2/AN - 312, 336, 12 

§ 118 § originaltekst vs -  

§ 127 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § originaltekst vs +  

§ 149 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 165 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

§ Z § originaltekst div   

1/AN + 624, 10, 28 

2/AN + 363, 264, 34 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ AA § originaltekst div   

1/AN + 423, 185, 54 

2/AN - 306, 307, 49 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 571, 30, 60 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § AA, § 116 (2. del) 

GUE/NGL: § 116, § Z 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 28, 116, 118, § AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 58 

1. del: teksten uden ordene: "herunder statsløse personer, hjemløse, flygtninge og 

asylansøgere og personer, der tilhører mindretal" 

2. del: disse ord 

 
§ 127 

1. del: teksten uden ordene: "anbefaler, at udbetalinger fra medlemsstaterne indstilles, 

tilbagekaldes og tilbagebetales, hvis forpligtelsen til at respektere grundlæggende 

rettigheder ikke overholdes;" 

2. del: disse ord 

 
ECR: 

§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "grundlæggende rettigheder, lige adgang til tjenesteydelser og 

til arbejdsmarkedet og de samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til adgang 

til socialsikring som statsborgerne i den medlemsstat, hvor de er dækket," 

2. del: disse ord 

 
§ 116 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til omgående at træffe foranstaltninger til at forebygge 

og mindske de negative følger, som de økonomiske stramninger har haft for social 

beskyttelse af personer med handicap;" 

2. del: "opfordrer i den henseende Kommissionen til at overveje at etablere et socialt 

sikkerhedsnet i EU på et niveau, der giver mulighed for, at handicappedes ret til en 

rimelig levestandard og social beskyttelse respekteres;" 

 
§ Z 

1. del: teksten uden ordene: "flere medlemsstaters økonomiske stramninger har ført til 

nedskæringer i" og "og" (anden forekomst) 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig i Europa 2020-strategien og i det europæiske 

semester" 

2. del: disse ord 

 
§ 16 

1. del: teksten uden ordene: "også" og "den i sin evaluering af den sociale situation i 

medlemsstaterne (landerapporter og landespecifikke henstillinger) også i forbindelse 

med det europæiske semester" 

2. del: disse ord 

 
§ 149 

1. del: "henstiller, at EU-delegationer og -agenturer udviser tilstrækkelig forståelse af EU's 

handicapstrategier og arbejder på en inklusiv og tilgængelig måde; foreslår, at der 

oprettes et “kontaktpunkt" for FN's konvention om personer med handicap i EU-

Udenrigstjenesten; opfordrer til, at der hurtigt indføres et handicapperspektiv i alle 

uddannelseskurser om menneskerettigheder, der udbydes inden for rammerne af 

missionerne" 

2. del: "i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);" 

 
ALDE: 

§ 1 

1. del: teksten uden ordene: "og et berettiget gode" 

2. del: disse ord 

 
§ 25 

1. del: teksten uden ordene: "at revidere håndbogen om varetagelse af sociale hensyn i 

forbindelse med offentlige indkøb for at fremhæve de sociale forpligtelser, men også 

for" 

2. del: disse ord 

 
§ 110 

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

2. del: disse ord 

 
§ 165 

1. del: teksten uden ordene: "og at dette kan understøttes ved at etablere et formelt 

retsgrundlag, som klart fastlægger rammernes rolle og omfang" 

2. del: disse ord 

 
§ AA 

1. del: "der henviser til, at Kommissionen har trukket sit direktivforslag om barselsorlov 

tilbage," 

2. del: "og at der derfor stadig ikke i tilstrækkelig grad sikres lige rettigheder for mødre og 

fædre og for børn og voksne i EU's politik på området for balance mellem arbejdsliv 

og privatliv;" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1. del: "opfordrer EU til at styrke overvågningen af gennemførelsen af lovgivningen om 

passagerrettigheder og at harmonisere de nationale retshåndhævende myndigheders 

arbejde, og opfordrer medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til 

gennemførelsen af EU-lovgivning, der tager sigte på at forbedre adgangen til 

transport på lokalt, regionalt og statsligt plan til transport og turisme (herunder 

busser og taxaer, offentlig transport i byerne, og jernbane-, luft- og søtransport, 

jernbanestationer, lufthavne og havne), og at fjerne hindringerne for et Europa uden 

barrierer, f.eks. ved at styrke kompetencerne hos de relevante håndhævelsesorganer i 

henhold til lovgivningen om passagerers rettigheder med henblik på at sikre reelle 

og lige rettigheder for alle personer med handicap i hele EU, herunder vedrørende 

tilgængelighed og standardisering, harmonisering, tekniske krav," 

2. del: "incitamenter til erhvervslivet," 

3. del: "fagforeninger og kollektive overenskomster;" 
 

 

6. Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af 

fødevarer 

Forslag til beslutning: B8-0842/2016 (kvalificeret flertal påkrævet for at vedtage beslutningsforslaget) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0842/2016 (ENVI) 

Efter § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originaltekst vs ↓  

Efter henvisning 2 21 ENF  -  

§ A § originaltekst vs/VE + 334, 291, 8 

Efter § A 5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ B § originaltekst vs/VE + 319, 309, 8 

Efter § B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 257, 331, 50 

§ C § originaltekst vs +  

Efter § C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ D 22 ENF  -  

Efter § D 7 ECR  -  

§ E 8 ECR  -  

§ F 9 ECR  -  

Efter § F 10 ECR  -  

Efter § G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originaltekst vs ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 4 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 4, §§ A, B, C, J 

 


