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1. Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 574, 73, 23 

 

 

2. Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 589, 75, 24 

 

 

3. Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige 

ophold for indehavere af diplomatpas *** 

Henstilling: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres 

finansielle stabilitet ***I 

Betænkning: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 627, 34, 31 
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5. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet 

Betænkning: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

6. Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter 

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

7. Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter 

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

8. Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, 

passagerer og ulykker ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Michael Cramer (A8-0300/2016) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD  -  
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9. Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og 

gennemførelsesbeføjelser) ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for 

toldovertrædelser og -sanktioner ***I 

Betænkning: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-42 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN Udsættelse af 

afstemningen  

(forretningsordenen

s artikel 61, stk. 2) 

 

Diverse 

Ændringsforslag 25 vedrørte ikke alle sprogudgaver og blev derfor ikke sat under afstemning (jf. 

forretningsordenens artikel 170, stk. 1, litra d) 
 

 

11. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed 

Betænkning: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ C 1 EFDD AN - 82, 557, 55 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § C 3 Verts/ALE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 511, 120, 65 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 1 
 

Diverse 

Ændringsforslag 4 var taget tilbage. 
 

 

12. EU's strategi over for Iran efter atomaftalen 

Betænkning: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 570, 112, 11 

3/AN + 613, 56, 18 

§ 3 § originaltekst AN + 548, 109, 36 

§ 4 § originaltekst div   

1/AN + 621, 56, 14 

2/AN + 547, 112, 30 

§ 6 § originaltekst AN + 579, 106, 12 

§ 7 § originaltekst div   

1/AN + 632, 58, 6 

2/AN + 559, 113, 18 

3/AN + 637, 49, 10 

4/AN + 555, 118, 18 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 9 5 mindst 76 

medlemmer 

AN - 326, 350, 19 

§ 10 § originaltekst div   

1/AN + 585, 43, 60 

2/AN + 425, 116, 113 

§ 12 § originaltekst div   

1/AN + 599, 55, 42 

2/AN + 524, 125, 43 

§ 14 § originaltekst div   

1/AN + 468, 133, 93 

2/AN + 458, 189, 35 

§ 21 § originaltekst div   

1/AN + 530, 55, 114 

2/AN + 456, 123, 105 

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 464, 139, 93 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1/AN + 626, 59, 11 

2/AN + 499, 188, 2 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 31 § originaltekst AN + 655, 27, 12 

§ 32 § originaltekst AN + 570, 89, 38 

§ 33 § originaltekst div   

1/AN + 616, 45, 36 

2/AN + 543, 115, 32 

§ 34 § originaltekst div   

1/AN + 651, 31, 7 

2/AN + 609, 75, 4 

§ 37 § originaltekst div   

1/AN + 477, 97, 123 

2/AN + 587, 31, 74 

3/AN + 524, 91, 78 

4/AN + 574, 29, 88 

Efter § 38 6 mindst 76 

medlemmer 

AN + 590, 67, 37 

§ 39 § originaltekst div   

1/AN + 543, 133, 23 

2/AN + 611, 44, 30 

Efter § 40 1 mindst 76 

medlemmer 

AN - 290, 377, 26 

Efter § 41 2 mindst 76 

medlemmer 

AN - 311, 364, 19 

§ 42 7 ordfører  +  

§ originaltekst AN ↓  

§ 44 § originaltekst div   

1/AN + 569, 106, 20 

2/AN + 531, 134, 28 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 44 3 mindst 76 

medlemmer 

AN - 306, 368, 19 

Efter § 47 4 mindst 76 

medlemmer 

AN - 290, 359, 40 

§ A § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 507, 99, 90 

3/AN + 596, 57, 43 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 456, 174, 67 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ALDE: § A (2. del og 3. del), §§ 1 (2. del og 3. del), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 22 (2. del), 30, 

31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene: "til at undersøge muligheden for et civilt atomsamarbejde med 

Iran i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet i JCPOA, samt" 

2. del: disse ord 

 
ALDE: 

§ A 

1. del: "der henviser til, at der efter atomaftalen med Iran" 

2. del: "og den interne politiske udvikling i Iran" 

3. del: "nu er mulighed for reformer i landet og for en forbedring af dets forbindelser med 

Den Europæiske Union;" 

 
§ 1 

1. del: "mener, at den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA), også kendt som 

atomaftalen med Iran, var et bemærkelsesværdigt resultat for det multilaterale 

diplomati, og især for det europæiske diplomati," 

2. del: "som ikke bare bør muliggøre en væsentlig forbedring af forbindelserne mellem EU 

og Iran, men også bør bidrage til at fremme stabilitet i hele regionen;" 

3. del: "mener, at alle parter nu er ansvarlige for at sikre, at aftalen gennemføres nøje og 

fuldstændigt; glæder sig over oprettelsen af den fælles kommission bestående af 

repræsentanter for Iran og E3/EU+3 (Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske 

Føderation, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater sammen med NF/HR); 

støtter fuldt ud Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik i hendes rolle som koordinator for den fælles kommission, der er 

oprettet under JCPOA, og mener, at en nøje og fuldstændig gennemførelse af aftalen 

fortsat er af allerstørste betydning;" 
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§ 4 

1. del: "glæder sig over åbenheden i forbindelserne med Iran; påpeger, at udviklingen af 

forbindelserne mellem EU og Iran bør gå hånd i hånd med gennemførelsen af 

atomaftalen, JCPOA; minder om, at mangler i gennemførelsen fra Irans side i 

henhold til aftalens bestemmelser kan føre til, at sanktionerne genindføres; 

tilskynder til et nyt forhold mellem EU og dets medlemsstater og Iran, hvor begge 

sider arbejder tæt sammen om bilaterale og multilaterale spørgsmål for at sikre en 

mere stabil region og en effektiv gennemførelse af atomaftalen;" 

2. del: "mener, at forbindelserne mellem EU og Iran bør udvikles gennem en dialog på 

mange planer, der involverer politiske, diplomatiske, økonomiske, akademiske, 

tekniske og mellemfolkelige kontakter, herunder civilsamfundsaktører, NGO'er og 

menneskerettighedsforkæmpere; støtter åbningen af forbindelserne mellem EU og 

Iran til gensidig gavn for begge parter, baseret på en realistisk vurdering af fælles 

interesser og forskelle med henblik på at tilskynde til en gradvis udvidelse af 

samarbejdet i en ånd af tillidsskabelse, først og fremmest til gavn for befolkningerne 

i Iran og EU; støtter i denne forbindelse EU's tilsagn om et fornyet engagement med 

Iran baseret på en dialog med fire karakteristika: En dialog, hvis omfang er 

vidtspændende, som er samarbejdsorienteret på områder, hvor Iran og EU har fælles 

interesser, som er kritisk, åben og ligefrem på områder, hvor Iran og EU er uenige, 

men forsøger at finde fælles fodslag, og som overordnet set er konstruktiv, både i 

tonen og i praksis;" 

 
§ 7 

1. del: "fastholder, at det er vigtigt at udvikle den parlamentariske dimension af 

forbindelserne mellem EU og Iran som led i strategien for at genetablere gensidig 

tillid;" 

2. del: "gentager i denne henseende sin støtte til det forslag, som Parlamentet og Majlis har 

drøftet, om en interparlamentarisk dialog om terrorbekæmpelse i erkendelse af de 

fælles udfordringer med radikalisering i Iran, i hele Mellemøsten og inden for EU's 

egne grænser;" 

3. del: "glæder sig over den fornyede politiske dialog mellem EU og Iran, herunder om 

menneskerettighederne; tilskynder til, at der i fremtiden udvikles en 

menneskerettighedsdialog, som omfatter repræsentanter for retsvæsenet, 

sikkerhedsstyrkerne og civilsamfundet;" 

4. del "erkender, at selv om der er mistænksomhed og mistro på begge sider, har mange 

medlemsstater også en lang fælles historie med Iran, og Iran har en ambition om at 

opnå gode forbindelser med EU, som skaber potentiale for et forhold baseret på 

gensidig tillid og respekt; anerkender kompleksiteten af Irans egen interne politik og 

gentager, at EU ikke forsøger at blande sig i dette lands interne politiske valg, men 

søger et samarbejde på grundlag af gensidig respekt for internationale standarder og 

principper; mener, at en fuldstændig normalisering af forbindelserne kun kan finde 

sted sideløbende med gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan 

(JCPOA) gennem regelmæssig og vedvarende dialog, og at den umiddelbare 

prioritet bør være at udvide omfanget af forbindelserne mellem EU og Iran på 

områder, hvor der er fælles enighed om at gøre det; mener imidlertid, at endemålet 

skal være etableringen af et partnerskab mellem Iran og EU;" 
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§ 10 

1. del: "noterer sig Irans erklærede mål om at nå op på en årlig vækstrate på 8 %; mener, at 

europæiske investeringer er afgørende for, at Iran kan nå dette mål; understreger, at 

Den Europæiske Union ikke står i vejen for tilladte erhvervsaktiviteter med Iran og 

ikke agter at stille sig i vejen for, at internationale virksomheder eller finansielle 

institutioner engagerer sig i Iran, så længe de overholder alle gældende love; 

understreger, at Iran for at realisere sit økonomiske potentiale er nødt til at tage 

skridt til at skabe et gennemsigtigt økonomisk miljø, der er befordrende for 

internationale investeringer, og træffe foranstaltninger til bekæmpelse af korruption 

på alle niveauer, navnlig for så vidt angår efterlevelse af henstillingerne fra Den 

Finansielle Aktionsgruppe (FATF), der vedrører spørgsmål som standsning af 

finansstrømme til terrororganisationer;" 

2. del: "opfordrer EU til fuldt ud at støtte Irans bestræbelser i denne proces, navnlig gennem 

støtte til arbejde med sigte på at skabe en bilateral investeringsaftale mellem EU og 

Iran;" 

 
§ 12 

1. del: "bemærker, at Iran er den næststørste økonomi i Mellemøsten med et anslået 

nominelt BNP på 397 mia. USD i 2015; bemærker endvidere, at EU's handel med 

Iran i øjeblikket ligger på omkring 8 mia. USD og forventes at blive firedoblet i 

løbet af de næste to år; minder om, at EU en gang var Irans vigtigste handelspartner, 

og mener, at det bør stræbe efter at genvinde denne position; støtter udvidelsen af 

EU's handelsforbindelser med Iran, og opfordrer EU til at udvikle et 

handelsmæssigt, finansielt og økonomisk samarbejde med Iran med henblik på en 

forbedring af levevilkårene og beskæftigelsen for den iranske befolkning og øget 

regional udvikling;" 

2. del: "mener, at en udvidelse af handelen og investeringerne med Iran på lang sigt kan 

bidrage til at fremme fred og stabilitet i regionen som helhed, hvis EU kan søge efter 

muligheder for regionale investeringsordninger, f.eks. i forbindelse med energi- og 

transportkonnektivitet;" 
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§ 14 

1. del: "bemærker, at Iran er verdens største økonomi uden for WTO; støtter Irans 

bestræbelser på at blive medlem af WTO; bemærker, at EU's nuværende mandat for 

forhandlingerne om en handels- og samarbejdsaftale med Iran er forældet; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge mulighederne for at styrke handels- og 

investeringsforbindelserne med henblik på at bringe Iran mere i overensstemmelse 

med WTO's regler og beskytte de europæiske investeringer; understreger, at en 

formel forhandlingsramme ville gøre det muligt for EU at udnytte sin indflydelse 

som det største integrerede marked og den største økonomiske blok og skabe et 

forum for udveksling og dialog; opfordrer EU til at undersøge muligheden for at 

genstarte Irans tiltrædelsesforhandlinger med Verdenshandelsorganisationen, idet 

medlemskab af WTO ville føre til en yderligere liberalisering af Irans økonomi og 

dermed skabe vækst, integrere landet i det globale regelbaserede system, 

tilvejebringe en mekanisme til at fremme de nødvendige økonomiske reformer og 

gøre landet ansvarligt for dets internationale forpligtelser; opfordrer Kommissionen 

til at benytte disse forhandlinger som en mulighed for at presse på med hensyn til 

vigtige arbejdsrettighedsreformer baseret på ILO's centrale konventioner;" 

2. del: "er bekymret over forsinkelsen med udnævnelsen af en formand for WTO's 

arbejdsgruppe om Irans tiltrædelse; opfordrer Kommissionen til at bruge sin 

indflydelse fuldt ud for hurtigst muligt at få fjernet denne forhindring og få 

påbegyndt processen for Irans tiltrædelse af WTO; mener, at Iran som afslutning på 

tiltrædelsesprocessen bør fjernes fra Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) 

offentlige liste (Public Statement);" 

 
§ 21 

1. del: "glæder sig over, at den iranske regering er ivrig efter at tiltrække udenlandske 

investeringer, idet der er behov for direkte udenlandske investeringer i alle større 

økonomiske sektorer; bemærker, at der forventes at blive behov for mere end 1 

billion USD i investeringer i infrastruktur i løbet af de næste 10 år," 

2. del: "hvilket giver muligheder for europæiske virksomheder, bl.a. i energisektoren og i 

bil- og flyfremstillingssektoren; ser med tilfredshed på de 180 handelsdelegationer, 

der har besøgt Teheran siden undertegnelsen af JCPOA, herunder dem fra 15 EU-

medlemsstater, som et tegn på stigende interesse i økonomiske forbindelser med 

Iran; opfordrer EU og dets medlemsstater til at se nærmere på brugen af 

eksportkreditgarantier for at sætte skub i handel, projektfinansiering og investering i 

Iran; støtter den positive indgåelse af aftalerne mellem den iranske regering og 

Airbus og Boeing som en yderligere tillidsskabende foranstaltning efter vedtagelsen 

af JCPOA;" 

 
§ 22 

1. del: "bemærker, at Iran har de næststørste gasreserver i verden og de fjerdestørste 

oliereserver; mener, at energisamarbejde kan spille en væsentlig rolle i 

diversificeringen af kilderne til EU's energiforsyning og mindske medlemsstaternes 

afhængighed af energi fra enkeltleverandører og således bidrage til EU's 

energisikkerhed;" 

2. del: "mener, at ophævelsen af økonomiske sanktioner har potentiale til at frigive et 

betydeligt forbrug af midler på olie- og gasindustrien samt på andre sektorer af 

økonomien, som vil få gavn af investeringer og adgangen til ny teknologi; opfordrer 

europæiske virksomheder til at investere i den iranske energisektor; opfordrer 

navnlig til EU-støtte til udvikling af LNG-teknologi i Iran; mener, at investeringer i 

Iran skal være i fuldstændig overensstemmelse med EU's langsigtede forpligtelse til 

at mindske CO2-udledningerne;" 
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§ 30 

1. del: "anerkender, at i og med at over 60 % af befolkningen skønnes at være under 30 år, 

kan den unge, uddannede og teknologisk avancerede befolkning i Iran og dets 

dynamiske samfund tilvejebringe særlige muligheder for at fremme mellemfolkelige 

kontakter med EU baseret på principperne om gensidighed og gensidig respekt; 

mener, at udvekslingsprogrammer for unge er blandt de mest succesfulde aktiviteter 

med hensyn til at bringe samfund og kulturer tættere sammen; glæder sig derfor over 

stigningen i Erasmus Mundus-studerende, der kommer fra Iran til europæiske 

universiteter som en måde, hvorpå man kan bekæmpe misforståelser og stereotyper; 

opfordrer til et øget samarbejde inden for uddannelse, forskning og innovation via et 

øget antal udvekslinger af studerende og forskere, herunder samarbejde mellem 

universiteter, bl.a. inden for områderne miljø, vedvarende energi, retlige anliggender, 

menneskerettigheder og god regeringsførelse;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at øge budgettet til Erasmus Mundus-studerende fra 

Iran; ser med tilfredshed på de workshops, der for nylig fandt sted på Teheran 

Universitet, for at skabe opmærksomhed om de potentielle fordele, som iranske 

universiteter kan høste ved at deltage i Horisont 2020; opfordrer den iranske 

regering til at udpege en national Horisont 2020-koordinator, som kan yde teknisk 

bistand og rådgivning til iranske universiteter vedrørende ansøgning om Horisont 

2020-projekter; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at gøre det 

endnu lettere for iranske akademikere og forskere at studere eller tage kurser på 

europæiske universiteter; opfordrer til, at der oprettes et EU-program med henblik på 

at bringe forskere og studerende fra Iran, GCC-landene og Europa sammen for at 

studere de indhøstede erfaringer med regional integration i Europa;" 

 
§ 33 

1. del: "mener, at atomaftalen åbner mulighed for et samarbejde om at få løst regionens 

sikkerhedskrise; mener, at Iran kan og bør spille en stabiliserende rolle i regionen; 

mener, at hele regionen kan få gavn af en normalisering af forbindelserne med Iran; 

er af den opfattelse, at Irans status som en stor regional aktør bør anspore det til at 

spille en stabiliserende rolle i regionen;" 

2. del: "påpeger, at den revision af den europæiske naboskabspolitik (ENP), som blev 

fremlagt den 18. november 2015, omfatter planer om at inddrage tredjelande, der er 

naboer til landene i EU's naboskabsområde, i forbindelse med udvidede 

samarbejdsrammer; opfordrer derfor indtrængende til, at der etableres tematiske 

rammer, som giver mulighed for samarbejde mellem Unionen, landene i det sydlige 

naboskabsområde og centrale regionale aktører som Iran om regionale anliggender, 

såsom sikkerhed, energi og forvaltning af flygtninge;" 
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§ 37 

1. del: "glæder sig over, at Iran er parat til at støtte de aktuelle bestræbelser på at få skabt 

stabilitet i Irak, og opfordrer det indtrængende til at spille en meningsfuld rolle i at få 

sat en stopper for sekterisk vold og opfordrer desuden til en yderligere indsats for at 

få bragt alle de militser, der opererer i landet, under den irakiske regerings 

myndighed, således at den kommer til at repræsentere alles interesser;" 

2. del: "fremhæver, at EU og Iran står over for fælles fjender i form af terrororganisationer, 

der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd, såsom ISIS/Da'esh, Al-Qaeda, Al-Nusra og 

andre, der lader sig inspirere af en ekstremistisk forvanskning af islam;" 

3. del: "glæder sig over Irans bidrag til kampen mod ISIS/Da'esh, herunder dets tidlige 

støtte til den kurdiske regionale regering i Erbil, og anerkender dets markante bidrag 

i Irak, som satte en stopper for ISIS/Da'eshs fremrykning og genvandt områder, der 

havde været udsat for jihadistisk terrorisme;" 

4. del "er imidlertid bekymret over gentage rapporter om løsladelse af ledende Al-Qaeda-

medlemmer; bemærker aftalen mellem Iran og Australien om at udveksle 

efterretninger om kampen mod ISIS/Da'esh;" 

 
§ 39 

1. del: "mener, at Irans revolutionære arv og dets indretning som en islamisk republik såvel 

som de store forskelle mellem Iran og EU hvad angår politisk-institutionelle 

systemer ikke må være en hindring for åbenhed og en åbenhjertig og direkte dialog 

eller for at finde fælles fodslag om spørgsmål vedrørende demokrati, retsstat og 

menneskerettigheder; opfordrer den islamiske republik til at gøre mere plads til 

politisk pluralisme; mener – omend det understreges, at Majlis er reformvenligt og 

EU-venligt – at resultatet af valgene til parlamentet og Forsamlingen af Eksperter i 

februar 2016 afspejler det iranske folks vilje og åbner mulighed for et større 

engagement med Den Europæiske Union og dens medlemsstater, som bør føre til 

konstruktive forbindelser samt til muligheden for interne økonomiske, politiske og 

sociale reformer;" 

2. del: "opfordrer Iran til fuldt ud at tillade frie og retfærdige valg i overensstemmelse med 

internationale standarder;" 

 
§ 44 

1. del: teksten uden ordene: "EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at støtte" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL 

§ 34 

1. del: teksten uden ordene: "den militære fløj af Hizbollah og" 

2. del: disse ord 
 

 

13. Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 18, litra a § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 18, litra b § originaltekst vs +  

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 27, litra b § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 42, litra b § originaltekst AN + 527, 94, 75 

§ 51 § originaltekst vs +  

§ 52 § originaltekst vs +  

§ 53 § originaltekst vs +  

§ 54 § originaltekst vs +  

§ 71 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 78 § originaltekst vs +  

§ 80 § originaltekst vs +  

§ 82 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 545, 91, 61 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_DA.doc 15 PE 593.069 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL § 42, litra b 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 25 

ECR: §§ 51, 52, 53, 54 

EFDD §§ 78, 80, 82 

GUE/NGL § 18, litra b 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 14 

1. del: teksten uden ordene: "de kriminelle organisationer (det forhold at tilhøre en sådan 

organisation) og ikke kun over for de såkaldte slutforbrydelser (de forbrydelser, som 

organisationen er skabt for at udføre); finder det i særdeleshed nødvendigt at gøre 

medlemskab af en kriminel organisation til et selvstændigt strafbart forhold særskilt 

fra udførelsen af slutforbrydelser; gentager, at denne politiske cyklus også bør 

omfatte" 

2. del: disse ord 

 
§ 18, litra a 

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

2. del: disse ord 

 
§ 71 

1. del: teksten uden ordene: "af migranter" 

2. del: disse ord 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 27, litra b 

1. del: "bedre forvaltning af indefrosne og konfiskerede aktiver" 

2. del: "og genbrug af disse til sociale formål og som kompensation til ofrenes familier og 

virksomheder, der er blevet ramt af åger og afpresning;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1. del: teksten uden ordene: "som følge af den fortsatte flygtningestrøm til Europa" 

2. del: disse ord 
 

 

14. Menneskerettigheder og migration i tredjelande 

Betænkning: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 355, 264, 71 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 372, 299, 17 

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 344, 327, 16 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaltekst vs +  

§ 41 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 47 § originaltekst vs +  

§ 49 § originaltekst vs/VE + 356, 333, 8 

§ 52 § originaltekst vs +  

§ 55 § originaltekst vs/VE - 311, 372, 10 

§ 57 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaltekst vs +  

§ 61 § originaltekst vs +  

§ 62 § originaltekst div   

 1 +  

2 +  

§ 68 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § originaltekst vs/VE + 348, 340, 6 

§ 75 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 76 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 78 § originaltekst vs +  

§ 81 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 324, 364, 6 

§ 82 § originaltekst vs +  

§ 85 § originaltekst vs +  

§ 86 § originaltekst vs/VE + 352, 329, 17 

§ 87 § originaltekst vs +  

§ 88 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 89 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § originaltekst vs +  

§ 91 § originaltekst vs +  

§ 93 § originaltekst vs +  

§ H § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ M § originaltekst vs +  

§ Z § originaltekst vs +  

§ AC § originaltekst vs +  

§ AD § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 339, 333, 25 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: §§ 47, 55, 81, 88 

PPE: §§ AC, M, Z, §§ 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL §§ 82, 90, 91, 93 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig inden for deres egne grænser" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at anerkende deres forpligtelser i medfør af 

folkeretten for så vidt angår asyl og migration og til at vedtage de nødvendige 

nationale love for at sikre en effektiv opfyldelse af disse forpligtelser, der bl.a. giver 

mulighed for at ansøge om international beskyttelse;" 

2. del: "opfordrer til, at disse love tager højde for graden og arten af den forfølgelse og 

forskelsbehandling, som migranterne er udsat for;" 

 
§ 24 

1. del: teksten uden ordene: "fraværet af lovlige migrationsruter" 

2. del: disse ord 

 
§ 29 

1. del: teksten uden ordene: "seksuel og reproduktiv" 

2. del: disse ord 
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§ 32 

1. del: "henleder opmærksomheden på, at læringen af værtslandets sprog skønnes at ville 

forbedre migranternes livskvalitet og deres økonomiske og kulturelle uafhængighed 

betydeligt, og at det ligeledes letter deres adgang til oplysninger om deres 

rettigheder i værtssamfundet; mener, at sprogundervisningen bør garanteres af 

værtslandets myndigheder;" 

2. del: "anbefaler, at migranterne deltager i samtlige sociale og politiske 

beslutningstagningsprocesser;" 

 
§ 35 

1. del: teksten uden ordene: "modtage en kontrakt på et sprog, de forstår, og" 

2. del: disse ord 

 
§ 57 

1. del: "anmoder medlemsstaterne om at ratificere alle internationale 

menneskerettighedsrelaterede traktater og konventioner og anvende de standarder 

for flygtninges rettigheder, som findes i forskellige retlige instrumenter, herunder de 

vigtigste internationale instrumenter om menneskerettigheder samt andre 

instrumenter, der omhandler spørgsmål vedrørende migration, som FN's 

flygtningekonventionen af 1951 og dens protokoller og den internationale 

konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers 

rettigheder;" 

2. del: "mener i denne forbindelse, at EU-medlemsstaternes manglende ratifikation af denne 

konvention skader Unionens politikker på menneskerettighedsområdet og dens 

erklærede forpligtelse med hensyn til rettigheders udelelighed;" 

 
§ 62 

1. del: teksten uden ordene: "migranters og flygtninges rettigheder opføres som et særskilt 

punkt på dagsordenen" 

2. del: disse ord 

 
§ 68 

1. del: "anerkender civilsamfundets rolle i den politiske dialog og dets bidrag hertil;" 

2. del: "understreger, at det er vigtigt at høre civilsamfundet i forbindelse med alle 

Unionens eksterne politikker og være særlig opmærksom på at sikre fuld deltagelse, 

gennemsigtighed og tilstrækkelig spredning af information om alle politikkerne og 

alle processerne med relation til migration; minder om nødvendigheden af at styrke 

kvindeorganisationers deltagelse i løsningen af konflikter på 

beslutningstagningsniveau og nødvendigheden af, at kvindelige flygtninge, 

fordrevne kvinder og kvindelige migranter deltager på passende vis i de 

beslutninger, der vedrører dem;" 

3. del: "opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at styrke kapaciteten hos de 

nationale menneskerettighedsorganisationer i tredjelande, så de kan intensivere deres 

indsats for beskyttelse af migranters rettigheder og bekæmpe umenneskelig og 

nedværdigende behandling og hadefulde ytringer om migranter som omhandlet i 

Beograderklæringen, der er vedtaget af 32 nationale 

menneskerettighedsombudsmænd og -institutioner;" 
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§ 76 

1. del: "glæder sig over, at migration er blevet integreret i målene for bæredygtig udvikling 

(SDG), nemlig i SDG 10, hvori rammen for den globale udviklingspolitik frem til 

2030 fastlægges; minder om, at staterne har givet tilsagn om at samarbejde på 

internationalt plan om at sørge for en sikker, ordentlig og regelmæssig migration 

med fuld respekt for menneskerettighederne og en human behandling af migranter, 

uanset deres migrantstatus, samt af flygtninge og fordrevne; bemærker, at 

tvangsfordrivelser ikke bare er et humanitært problem, men også en 

udviklingsmæssig udfordring, og at der derfor bør være en bedre koordinering 

mellem aktørerne inden for humanitær bistand og udviklingsbistand;" 

2. del: "mener, at gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling udgør en mulighed 

for at styrke en rettighedsbaseret tilgang inden for asyl- og migrationspolitikkerne 

samt for at integrere migration i udviklingsstrategierne; opfordrer det internationale 

samfund til at vedtage målbare indikatorer for målene for bæredygtig udvikling 

vedrørende migration og til at indsamle og offentliggøre disaggregerede data om 

migranters adgang til ordentligt arbejde, sundhedspleje og uddannelse, navnlig i 

udviklingsværtslande, med henblik på at forbedre migrationsforvaltningen;" 

 
ALDE: 

§ 75 

1. del: "opfordrer til gældseftergivelse til forarmede lande for at hjælpe dem med at udvikle 

offentlige politikker, der garanterer respekten for menneskerettighederne;" 

2. del: " fastholder, at man skal fremme holdbare gældsløsninger, herunder standarder for 

ansvarlig låntagning og -givning, gennem en multilateral lovramme for 

statsgældsomlægningsprocesser med henblik på at lette gældsbyrden og undgå 

uholdbar gæld, således at man skaber betingelser for beskyttelse af 

menneskerettighederne på lang sigt;" 

 
§ 81 

1. del: "understreger, at aftaler med tredjelande bør fokusere støtten på løsning af sociale, 

økonomiske og politiske kriser, der udløser migrationer," 

2. del: "hvilket ville bidrage til at dæmme op for migrationsstrømmene mod Den 

Europæiske Unions grænser;" 

 
GUE/NGL 

§ H 

1. del: teksten uden ordene: "effektive mekanismer til rådighed for overvågning og kontrol 

af indgangen og udgangen af fremmede, samt" 

2. del: disse ord 

 
§ AD 

1. del: teksten uden ordene: "fra dels migranternes side, idet de skal være parate til at 

tilpasse sig værtssamfundet uden af den grund at give afkald på deres oprindelige 

kulturelle identitet, og dels" og "på deres side " 

2. del: disse ord 

 
§ 41 

1. del: teksten uden ordene: "sammen med USA og andre internationale partnere" 

2. del: disse ord 
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§ 88 

1. del: teksten uden ordene: "og støtter en styrkelse af forvaltningen af Unionens ydre 

grænser" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1. del: "understreger, at smugling af migranter er forbundet med menneskehandel og udgør 

en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne;" uden ordene "smugling af 

migranter er forbundet med" og "og" 

2. del: "smugling af migranter er forbundet med" og "og" 

3. del: "minder om, at anvendelsen af missioner som f.eks. EUNAVFOR MED er et middel 

til konkret bekæmpelse af smugling af migranter; opfordrer Unionen til at fortsætte 

og intensivere denne type operationer;" 
 

 

15. Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i 

tredjelande 

Betænkning: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 370, 315, 12 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 569, 54, 74 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_DA.doc 23 PE 593.069 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 28 

1. del: "glæder sig over de ikkebindende privatsektorinitiativer om ansvarlig styring af 

forsyningskæden, som Kommissionens tjenestegrene har indført," 

2. del: "men understreger, at ikkebindende privatsektorinitiativer ikke er tilstrækkelige i sig 

selv; kræver, at der hurtigt indføres bindende regler, som kan håndhæves, samt 

tilhørende sanktioner og uafhængige overvågningsmekanismer;" 

 
§ 31 

1. del: "opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et lovforslag om kontrol 

med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse," 

2. del: "eftersom teknologier udviklet af europæiske virksomheder stadig er årsag til 

krænkelser af menneskerettighederne i hele verden;" 
 

 

16. EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring 

Betænkning: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 2 2 mindst 76 

medlemmer 

AN + 353, 340, 6 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 557, 107, 28 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § originaltekst AN + 364, 321, 12 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 507, 155, 33 

4/AN + 542, 101, 47 

5/AN + 495, 160, 33 

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 327, 358, 11 

§ 29 § originaltekst div   

1/AN + 629, 26, 43 

2/AN + 516, 142, 38 

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § originaltekst AN + 528, 98, 70 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 460, 198, 39 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 33 § originaltekst AN + 560, 109, 23 

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 325, 369, 3 

§ 40 § originaltekst div   

1/AN + 578, 108, 11 

2/AN + 337, 321, 28 

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 560, 131, 4 

§ 49 § originaltekst vs +  

Efter § 49 3 mindst 76 

medlemmer 

VE + 326, 306, 63 

§ 51 § originaltekst vs +  

§ 53 § originaltekst vs +  

§ 54 § originaltekst AN + 439, 199, 55 

§ 55 § originaltekst AN + 439, 184, 67 

§ 57 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 60 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 309, 358, 27 

§ 68 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 70 4 mindst 76 

medlemmer 

VE + 354, 333, 5 

§ originaltekst vs ↓  

§ 71 § originaltekst vs +  

Efter § A 1 mindst 76 

medlemmer 

VE + 347, 331, 15 

§ E § originaltekst vs +  

§ F § originaltekst vs +  

§ H § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 415, 223, 55 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: §§ 24 (3. del, 4. del, 5. del), 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, ændringsforslag 2 

ENF: §§ 3 (2. del), 10 (2. del), 24 (2. del), 31, 32 (2. del), 33, 40, 46 (2. del), 54, 55 
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Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 11 

Verts/ALE: §§ E, F, H, §§ 27, 35, 49 

EFDD §§ 51, 53, 63, 70, 71 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 5 

1. del: teksten uden ordene: "dekarbonisering, økonomisk bæredygtighed på længere sigt" 

2. del: disse ord 

 
§ 18 

1. del: "understreger, at strategien også bør omfatte brugen af LNG som alternativ til 

udviklingen af infrastruktur til gasdistribution og -transmission i områder, hvor det 

for øjeblikket ikke er omkostningseffektivt;" 

2. del: "bemærker, at små LNG-installationer kan tilvejebringe den optimale infrastruktur 

til at øge brugen af naturgas i områder, hvor investeringer i gasinfrastruktur ikke er 

rentabel, herunder til at øge brugen af gas til at producere varme og dermed 

begrænse de såkaldte "emissioner fra lave skorstene;" 

 
§ 29 

1. del: "bemærker, at det bør være et vigtigt princip at finde omkostningseffektive og 

miljømæssigt bæredygtige løsninger for at opnå en optimal udnyttelse på EU-plan 

og regionalt plan," 

2. del: "og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale 

reguleringsmyndigheder til at afsætte de begrænsede tilgængelige ressourcer til 

udviklingen af den afgørende infrastruktur, så man kan tiltrække private 

investeringer til LNG-infrastruktur og sammenkoblinger;" 

 
§ 57 

1. del: "understreger nødvendigheden af at garantere den højeste miljøbeskyttelse i 

forbindelse med planlægning, opførelse og anvendelse af LNG-infrastruktur og i 

forbindelse med udnyttelsen af egne reserver og kilder, samt at overholde de 

internationale arbejdsstandarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; 

understreger, at det er nødvendigt at øge bevidstheden om de miljø- og 

klimamæssige samt de sociale konsekvenser af importeret LNG; gentager, at det er 

nødvendigt at inddrage lokalsamfundene og tage udgangspunkt i realistiske 

vurderinger af forbruget og – i tilfælde af opførelse – planlægningen af ny 

infrastruktur; fremhæver det potentiale, der ligger i overgangen til LNG, for at gøre 

en ende på skibstransportens afhængighed af kul;" 

2. del: "opfordrer EU til at yde økonomisk støtte til europæiske projekter med dette 

formål;" 

 
§ 59 

1. del: teksten uden ordene: "CO2" 

2. del: dette ord 
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§ 60 

1. del: teksten uden ordene: "fuldstændig gennemførelse af direktiv 2014/94/EU om 

etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, herunder at etablere LNG-

tankstationer i alle TEN-T-korridorerne og i sø- og indlandshavne, der kan erstatte 

mere forurenende konventionelle brændstoffer; understreger i denne sammenhæng 

dog" 

2. del: disse ord 

 
§ 61 

1. del: "opfordrer til udvikling af søveje, navnlig i øgruppen Azorerne, som i kraft af sin 

geografiske beliggenhed kunne tjene som et vigtigt optankningssted for LNG på 

transatlantiske ruter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at stille midler til 

rådighed til støtte for europæiske projekter til dette formål;" 

2. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen til at stille midler til rådighed til støtte for 

europæiske projekter til dette formål;" 

 
§ 68 

1. del: teksten uden ordene: "ikke alene kunne bidrage til opfyldelse af klimamålene, men 

også" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene: "prioritering af" 

2. del: disse ord 

 
§ 39 

1. del: teksten uden ordene: "understreger, at dette ikke bør pålægge industrien yderligere 

byrder;" 

2. del: disse ord 

 
§ 40 

1. del: teksten uden ordene: "til enhver tid" 

2. del: disse ord 

 
EFDD 

§ 25 

1. del: teksten uden ordene: "mener, at denne form for frivillig regional koordinering er 

yderst effektiv, og glæder sig over Kommissionens formidlende rolle i disse 

ordninger;" 

2. del: disse ord 

 
ENF: 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "en bedre koordinering af de nationale energipolitikker, 

skabelse af en reel energiunion med et indre energimarked og en fælles energipolitik 

samt gennem" og "mener i denne forbindelse, at en øget integration af 

energipolitikken bør gavne medlemsstaterne i overensstemmelse med EU's mål og 

internationale forpligtelser samt med de erklærede mål, og at den ikke bør være i 

modstrid med medlemsstaternes eller deres borgeres interesser; støtter 

bestræbelserne på at nå frem til en fælles EU-holdning i multilaterale 

energiinstitutioner og -rammer;" 

2. del: disse ord 
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§ 10 

1. del: "understreger behovet for at diversificere EU's gassystem og gøre det mere 

fleksibelt" 

2. del: "og dermed bidrage til at nå energiunionens centrale mål om en sikker, 

modstandsdygtig og konkurrencedygtig gasforsyning; opfordrer Kommissionen til at 

udvikle en strategi, der sigter mod at mindske EU's gasafhængighed på lang sigt, 

som en afspejling af dens tilsagn om inden 2050 at reducere drivhusgasemissionerne 

til et niveau, der ligger 80-95 % under 1990-niveauet," 

3. del: "og understreger i denne forbindelse, at princippet om "energieffektivitet først" og en 

gradvis udfasning af fossile brændstoffer ville bidrage betydeligt til at reducere EU's 

afhængighed af importerede fossile brændstoffer;" 

 
§ 30 

1. del: "udtrykker bekymring over det forhold, at gasimporten fra Rusland var 7 % højere i 

2015 end i 2014, og at 41 % af gasimporten fra tredjelande i 2015 kom fra Rusland;" 

2. del: "fremhæver, at LNG og gaslagring sammen med øget effektivitet og udbredelse af 

vedvarende energi spiller en afgørende rolle for at mindske afhængigheden af russisk 

gas;" uden ordene "afgørende" og "for at mindske afhængigheden af russisk gas;" 

3. del: disse ord 

 
§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "i modstrid med europæiske interesser" 

2. del: disse ord 

 
§ 46 

1. del: teksten uden ordene: "Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og" og "med henblik 

på at fremme et regelbaseret, gennemsigtigt og velfungerende globalt gasmarked;" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1. del: "understreger, at en mere omfattende brug af Ukraines lagringskapacitet kun vil 

være mulig, hvis der sikres en stabil handels- og lovgivningsmæssig ramme, og 

forsyningsinfrastrukturens integritet garanteres i Ukraine, samtidig med at 

tilstrækkelige gassammenkoblinger er til rådighed, så energien kan strømme frit på 

tværs af grænserne uden fysiske barrierer; understreger desuden, [...], efterhånden 

som Ukraines gasafhængige industrisektor snart får gang i hjulene igen;" 

2. del: "at der vil skulle importeres ekstra gasforsyninger," 

3. del: "mener, at" 

4. del "EU bør støtte Ukraine i overgangen fra afhængighed af russisk naturgas" 

5. del "til LNG;" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe incitamenter til transport 

af LNG med jernbane, da dette både aflaster vejtrafikken og bidrager til en 

miljøvenlig og sikker transport af et [...] brændstof;" 

2. del: "bæredygtigt [...], der er mindre forurenende;" uden ordet "bæredygtigt" 

3. del: dette ord 
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17. Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? 

Betænkning: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 513, 148, 27 

§ 72 § originaltekst AN + 500, 133, 40 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 581, 59, 48 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 69 (2. del), 72 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 69 

1. del: teksten uden ordene: "fiskeri fra land og fritidsfiskeri" 

2. del: disse ord 
 

 

18. Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i 

Central- og Østeuropa 

Betænkning: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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 

§ 2 § originaltekst AN - 129, 518, 41 

§ 22 § originaltekst AN - 104, 545, 40 

§ 32 § originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 34 § originaltekst AN + 481, 147, 65 

§ 56 § originaltekst AN + 568, 84, 40 

§ E § originaltekst vs +  

§ G § originaltekst AN - 117, 539, 37 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 532, 142, 16 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: § G, §§ 22, 34, 56 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D, PPE: § G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: § E, §§ 2, 32, 33 
 

 

19. Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder 

Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 1 ENF AN - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

Efter § 3 6 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst AN + 506, 161, 22 

Efter § 6 7 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 11 § originaltekst AN + 518, 145, 25 

§ 20, led 1-3 § originaltekst AN + 478, 192, 17 

§ 20, led 4 2rev PPE VE + 352, 287, 48 

§ originaltekst AN ↓  

§ 20, led 5 § originaltekst AN + 480, 176, 29 

§ 20, efter led 5 8 GUE/NGL  -  

§ 20, led 6-7 § originaltekst AN + 458, 205, 25 

§ N 3 GUE/NGL  -  

Bilag, sidste led 1 § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 405, 171, 39 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 1, §§ 5, 11, 20 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE bilag, sidste led  
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

ændringsforslag 6 

1. del: "udtrykker sin store bekymring over den mangel på gennemsigtighed og 

demokratisk ansvarlighed, der karakteriserer Eurogruppen;" 

2. del: "henstiller til, at EU-pagten for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder også gælder for Eurogruppen;" 

 
ændringsforslag 7 

1. del: teksten uden ordene: "i sit forslag til en EU-pagt for demokrati, retsstatsprincippet 

og grundlæggende rettigheder" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Jiří Maštálka havde trukket sin underskrift til GUE/NGL-Gruppens ændringsforslag tilbage. 

 


