
P8_PV(2016)12-14(VOT)_DA.docx 1 PE 596.793 

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 
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1. Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere ***I 

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 624, 30, 32 

 

 

2. Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med 

tekstiler *** 

Henstilling: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med 

tekstiler (beslutning) 

Betænkning: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 567, 68, 69 

 

 

4. Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Ecuadors tiltrædelse) *** 

Henstilling: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 544, 114, 44 
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5. Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til 

fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag *** 

Henstilling: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Aftale mellem EU og Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak (beslutning) 

Betænkning: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 638, 10, 49 

 

 

7. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol  

* 
Betænkning: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 544, 99, 66 

 

 

8. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: 

ansøgning EGF/2016/004ES/Comunidad Valenciana automotive 

Betænkning: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne 
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stemmer) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 18 4 GUE/NGL AN - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL AN - 275, 414, 15 

Efter § F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 613, 82, 12 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 4, 5; 
 

 

9. Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 ENF AN - 69, 629, 8 

Rådets holdning erklæret for godkendt 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 1 
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10. National personbefordring med jernbane ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

AN - 330, 354, 23 

Artikel 4, efter § 4 4 S&D AN - 333, 349, 24 

Artikel 4, § 6 9 GUE/NGL AN - 150, 530, 25 

Artikel 8, efter § 2 10 GUE/NGL AN - 128, 530, 48 

§ 7 5 GUE/NGL AN - 127, 525, 47 

§ 13 6 GUE/NGL AN - 151, 515, 29 

§ 14 7 GUE/NGL AN - 159, 517, 29 

Rådets holdning erklæret for godkendt 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 1 

S&D ændringsforslag 4 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL ændringsforslag 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: ændringsforslag 3 
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11. Fælles europæisk jernbaneområde ***II 

Indstilling ved andenbehandling: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

AN - 250, 459, 1 

Artikel 1, efter § 2 5 GUE/NGL AN - 161, 485, 49 

Artikel 11, efter § 2 6 GUE/NGL AN - 168, 524, 9 

Efter artikel 11 7S GUE/NGL AN - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL AN - 189, 493, 25 

Artikel 56, § 3, efter 

afsnit 2 

9 GUE/NGL AN - 183, 487, 28 

Artikel 56, efter § 3 10 GUE/NGL AN - 247, 454, 6 

Artikel 56, efter § 12 11 GUE/NGL AN - 166, 506, 34 

Artikel 63, § 1, afsnit 

2 

12S GUE/NGL  -  

Artikel 63, § 1, afsnit 

3 

13S GUE/NGL  -  

Rådets holdning erklæret for godkendt 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 1 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL ændringsforslag 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: ændringsforslag 3 
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12. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 

***I 

Betænkning: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 157 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 546, 140, 22 

 

Diverse 

Betænkningen var blevet sendt til fornyet udvalgsbehandling ved mødet den 8. marts 2016 (jf. 

forretningsordenens artikel 61, stk. 2). 

Am 157 erstatter ændringsforlagene vedtaget på ovennævnte møde. 
 

 

13. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Juhan Parts 

Betænkning: Bart Staes (A8-0375/2016) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 182, 
stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

udnævnelse af Juhan 

Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram * 

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-5 

7-10 

kor. udv.  +  

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 3, 

§ 1, litra g 

16S Verts/ALE VE + 349, 343, 13 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 3, 

§ 2, efter litra f 

24 S&D AN - 261, 408, 43 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 4, 

overskrift og §1 

21 S&D AN - 279, 372, 58 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 4, 

§ 1, efter litra i 

25 S&D AN - 264, 398, 44 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 4, 

§§ 2 og 3 

17 Verts/ALE  -  

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 8, 

indledning 

20 Verts/ALE VE + 353, 346, 7 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 8, 

efter litra j 

22 S&D AN - 326, 345, 37 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

21, litra b 

26 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

21, efter litra i 

6 kor. udv. div   

1/AN + 666, 17, 27 

2/AN - 315, 322, 65 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

24, § 2, afsnit 1 

13 Verts/ALE  -  

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

24, § 3, afsnit 1 

12 Verts/ALE  -  

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

24, § 3, afsnit 2 

14 Verts/ALE VE - 302, 393, 11 

Beslutning 

2008/376/EF Artikel 

24, efter § 3 

15 Verts/ALE VE + 403, 302, 5 

Beslutning 

2008/376/EF Bilag, 

tabel 1 

18 Verts/ALE AN - 299, 360, 50 

Beslutning 

2008/376/EF Bilag, 

tabel 2 

19 Verts/ALE AN - 291, 359, 48 

Efter § 1 23 S&D AN - 260, 413, 20 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 562, 103, 45 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D ændringsforslag 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: ændringsforslag 6, 18, 19, 21 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 6 

1. del: teksten uden ordene: "herunder yderligere støtteforanstaltninger til at sikre deres 

sammenhæng samt" og ”langsigtede bæredygtighed" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 26 

1. del: teksten uden ordene: "og dens langsigtede bæredygtighed" 

2. del: disse ord 
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15. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den 

Europæiske Unions politik på området 

Betænkning: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 10 1 mindst 40 

medlemmer 

AN - 261, 388, 58 

§ 35 § originaltekst AN + 464, 212, 23 

§ 36 § originaltekst div   

1/AN + 686, 16, 3 

2/AN + 510, 176, 19 

§ 40 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 386, 239, 84 

§ 44 § originaltekst vs +  

§ 45 § originaltekst vs +  

§ 50 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 52 § originaltekst vs +  

§ 55 § originaltekst vs -  

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 364, 326, 11 

§ 58 § originaltekst vs +  

§ 60 § originaltekst vs +  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § originaltekst vs +  

§ 64 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 78 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 87 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 89 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 96 § originaltekst vs +  

§ 98 § originaltekst vs -  

§ 104 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 109 § originaltekst vs +  

§ 117 § originaltekst vs +  

§ 119 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 124 § originaltekst vs +  

§ 126 § originaltekst vs +  

§ 129 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 136 § originaltekst vs +  

§ 140 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 141 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 148 § originaltekst div   

1/AN + 626, 33, 45 

2/AN + 382, 281, 31 

§ U § originaltekst vs +  

§ AG § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AM § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 337, 356, 15 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 463, 115, 113 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (2. del), 148, ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 55 

PPE §§ 63, 96, 124, 126 

S&D §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, § U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 36 

1. del: "understreger, at smugling af migranter er tilknyttet menneskehandel og udgør en 

alvorlig krænkelse af menneskerettighederne;" 

2. del: "påpeger, at missioner under FSFP som f.eks. operation Sophia under den EU-ledede 

flådestyrke i Middelhavet (EUNAVFOR MED) er en effektiv metode til bekæmpelse 

af smugling af migranter; opfordrer Unionen til at fortsætte og intensivere denne 

type operationer;" 
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§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "at det med henblik på at øge effektiviteten af tilbagetagelser 

og sikre sammenhæng i tilbagesendelser på europæisk plan vil være nødvendigt at 

vedtage nye" 

2. del: disse ord 

 
§ 64 

1. del: "deciderede afradikaliserings- og" 

2. del: disse ord 

 
§ 87 

1. del: "gentager, at det er nødvendigt med opmærksomhed omkring det særlige træk ved 

SMV'er, nemlig at de fortrinsvis er aktive på lokalt og regionalt plan inden for 

specifikke sektorer; anser det derfor for essentielt, at Unionens VSA-politikker, 

herunder de nationale VSA-handlingsplaner, tager behørigt højde for SMV'ernes 

særlige behov," 

2. del: "efterlever princippet om "tænk småt først" og anerkender den uformelle, intuitive 

SMV-tilgang til VSA; giver atter udtryk for sin modstand imod enhver 

foranstaltning, der vil kunne medføre yderligere administrative, bureaukratiske eller 

finansielle byrder for SMV'erne, og støtter tværtimod foranstaltninger, der vil gøre 

det muligt for SMV'er at iværksætte fælles tiltag;" 

 
§ 140 

1. del: teksten uden ordene: "for at udarbejde nye bindende internationale regler, hvor den 

humanitære folkeret er afpasset efter de moderne kriges virkelighed," 

2. del: disse ord 

 

PPE 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene: "(menneskerettighedsstrategier vedrørende fremme og 

beskyttelse af LGBTI-personers rettigheder bør være afgørende i dette øjemed)" 

2. del: disse ord 

 
§ 40 

1. del: teksten uden ordene: "fordømmer den omstændighed, at pladserne i 

Menneskerettighedsrådet ofte er optaget af lande, hvor det er dokumenteret, at grove 

krænkelser af menneskerettighederne finder sted, og opfordrer EU's medlemsstater 

til at offentliggøre deres stemmer i Menneskerettighedsrådet;" 

2. del: disse ord 

 
§ 89 

1. del: teksten uden ordene: "som skal være en betingelse for og betragtes som en 

grundlæggende del af aftalen," 

2. del: disse ord 

 
§ 104 

1. del: teksten uden ordene: "og beskyttelsen af seksuelle og reproduktive rettigheder", 

"herunder sikker abort" og "og sikker abort" 

2. del: "og beskyttelsen af seksuelle og reproduktive rettigheder", 

3. del: "herunder sikker abort" og "og sikker abort" 
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§ 141 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer medlemsstaterne til at overveje at modtage 

Guantanamo-fanger i Unionen;" 

2. del: disse ord 

 
§ AG 

1. del: teksten uden ordene: "af LGBTI-personer" 

2. del: disse ord 

 

S&D: 

§ 129 

1. del: teksten uden ordene: "nationale”, “national" og "nationale" 

2. del: disse ord 

 

ENF: 

§ 51 

1. del: "fremhæver behovet for at styrke samarbejdet med oprindelses- og transitlandene 

med henblik på at lette både den organiserede styring af migrationsstrømmene og 

indsatsen for at tackle de underliggende årsager til emigration; understreger, at det er 

afgørende at bekæmpe de grupper, der er involveret i smugling af migranter; " 

2. del: "påpeger, at EU er nødt til at tilskynde de berørte lande til at undertegne 

Palermoprotokollen om bekæmpelse af smugling af migranter; minder om de 

tilsagn, der blev opnået enighed om på topmødet i Valletta;" 

 
§ 78 

1. del: "er bekymret over ethvert forsøg på at anvende midler, som er øremærket til 

foranstaltninger til fattigdomsbekæmpelse og udviklingsfremme - og som i praksis 

omsætter de politikker, der har som endemål at værne om menneskerettighederne - 

til formål, der ikke er udviklingsrelaterede; understreger, at udviklingsbistand bør 

sigte mod at udrydde fattigdom og ikke blot blive et instrument til kontrol med 

migration, og minder om betydningen af det bæredygtige udviklingsmål 16 om fred, 

retfærdighed og stærke institutioner i bestræbelserne på at opnå forbedringer af 

menneskerettighedssituationen og en egentlig demokratisk regeringsførelse; mener, 

at der for at sikre gennemsigtighed i Unionens bistand og ansvarlighed i 

modtagerlandene bør indføres en bestemmelse om bekæmpelse af korruption i alle 

udviklingsprogrammer, og at konsolidering af retsstatsprincippet, god 

regeringsførelse, institutionelle kapaciteter med anvendelse af budgetstøtte, 

demokratisk deltagelse og repræsentativ beslutningstagning, stabilitet, social 

retfærdighed samt inklusiv og bæredygtig vækst, som muliggør en rimelig 

omfordeling af den velstand, der skabes, bør være centrale mål for alle Unionens 

eksterne politikker; ;" 

2. del: "advarer mod populisme, ekstremisme og forfatningsmisbrug, som legitimerer 

krænkelser af menneskerettighederne;" 
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ALDE: 

§ 119 

1. del: "er dybt bekymret over, at antimikrobiel resistens (AMR) forventes af blive den mest 

almindelige dødsårsag i verden, hvilket især vil gøre de sårbare og svage i 

udviklingslande til ofre; opfordrer Kommissionen til snarest at udvikle en virkeligt 

effektiv folkesundhedsstrategi," 

2. del: "hvori skal indgå følgende:- identifikation af sygdomsårsager, diagnostik og måder, 

hvorpå resistente bakterier spredes gennem turisme og handel, - identifikation af de 

bedst mulige internationale, nationale og regionale katastrofeindsatsforanstaltninger 

efter et bakterie ”udbrud”, der ikke lader sig standse, og en integreret og samordnet 

udarbejdelse af sådanne aktioner, - udvikling af de strengest mulige 

volumenorienterede regler for anvendelse af antibiotika i alle regioner i verden 

kombineret med passende og effektive håndhævelsesforanstaltninger; - udvikling og 

gennemførelse af det mest omfattende oplysningsprogram nogensinde om AMR-

truslen med anvendelse af alle ressourcer og navnlig sociale medier;" 

 
§ AM 

1. del: teksten uden ordene: "de mest grundlæggende menneskerettigheder;" 

2. del: disse ord 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1. del: "understreger, at konflikter, krige, forvaltningssvigt og mangel på respekt for 

menneskerettigheder og demokrati er hovedårsagerne til migration og fordrivelser;" 

2. del: "understreger, at adgang til gratis offentlig uddannelse og gratis offentlige 

sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder, og adgang til arbejdsmarkedet og til boliger, der opfylder flygtninges 

behov, bør tilvejebringes af værtslandene; understreger, at migranters og flygtninges 

vilje til at integrere sig, tillige med passende velfærdspolitikker, er afgørende for 

integration; opfordrer EU til at øge sin indsats for at støtte Libanon og Jordan, der 

huser et hidtil uset antal flygtninge, der ofte ser sig konfronteret med mange trusler 

af forskellig art" uden ordene: "og rettigheder" 

3. del: "og rettigheder" 

 
§ 61 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at respektere og fuldt ud efterleve EU's vedtagne 

fælles asylpakke og den fælles migrationslovgivning, navnlig for at beskytte sårbare 

asylansøgere såsom børn, kvinder, ældre mennesker og LGBTI-personer mod vold 

og forskelsbehandling under asylproceduren, og til at sørge for passende uddannelse 

af medlemsstaterne for at gøre det muligt at gennemføre passende og fornuftige 

procedurer; opfordrer medlemsstaterne til at deltage i genbosættelsesprogrammer, 

der giver adgang til familiesammenføring og udstedelse af humanitære visa;" uden 

ordene "og LGBTI-personer" 

2. del: "og LGBTI-personer" 

3. del: "understreger betydningen af at håndtere administrative og politiske hindringer for 

en hurtig gennemførelse af omfordelingsforpligtelser; er klar over, at en sikker 

tilbagesendelse af de personer, som efter en individuel vurdering af deres 

asylansøgning ikke er berettigede til beskyttelse i EU, skal gennemføres;" 
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§ 108 

1. del: "bifalder vedtagelsen og støtter gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds nylige 

resolution 2242, som gør kvinder til en central komponent i alle bestræbelser på at 

tackle globale udfordringer og opfordrer til nye bestræbelser på at integrere 

dagsordenen for kvinder og fred og sikkerhed i alle de forskellige dimensioner af 

fredsbevarelse; understreger betydningen af kvinders lige, fulde og aktive deltagelse 

i forebyggelse og løsning af konflikter samt i fredsforhandlinger og 

fredsopbygningsprocessen;" 

2. del: "anbefaler, at der indføres en kvoteordning til fremme af kvinders deltagelse på alle 

politiske niveauer;" 

 
§ 148 

1. del: teksten uden ordene: "kristne i øjeblikket er den mest forfulgte og truede religiøse 

gruppe i lande rundt om i verden, herunder i Europa, hvor kristne flygtninge 

rutinemæssigt er udsat for religiøst begrundet forfølgelse, og at" 

2. del: disse ord 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1. del: "bifalder vedtagelsen og støtter gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds nylige 

resolution 2242, som gør kvinder til en central komponent i alle bestræbelser på at 

tackle globale udfordringer og opfordrer til nye bestræbelser på at integrere 

dagsordenen for kvinder og fred og sikkerhed i alle de forskellige dimensioner af 

fredsbevarelse; understreger betydningen af kvinders lige, fulde og aktive deltagelse 

i forebyggelse og løsning af konflikter samt i fredsforhandlinger og 

fredsopbygningsprocessen;" 

2. del: "anbefaler, at der indføres en kvoteordning til fremme af kvinders deltagelse på alle 

politiske niveauer;" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1. del: teksten uden ordene: "kristne i øjeblikket er den mest forfulgte og truede religiøse 

gruppe i lande rundt om i verden, herunder i Europa, hvor kristne flygtninge 

rutinemæssigt er udsat for religiøst begrundet forfølgelse, og at" 

2. del: disse ord 
 

 

16. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

Betænkning: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 14 GUE/NGL AN - 69, 616, 15 

§ originaltekst AN + 498, 98, 111 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 § originaltekst AN + 450, 184, 70 

§ 7 § originaltekst AN + 514, 140, 48 

§ 10 § originaltekst AN + 559, 120, 27 

§ 12 § originaltekst div   

1/AN + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § originaltekst AN + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL AN - 127, 558, 20 

§ originaltekst AN + 544, 142, 19 

§ 18 § originaltekst AN + 479, 140, 76 

§ 19 16S GUE/NGL AN - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 432, 255, 18 

2/AN + 407, 261, 26 

3/AN + 505, 169, 17 

§ 20 17S GUE/NGL AN - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 473, 188, 44 

2/AN + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ originaltekst AN + 422, 262, 22 

§ 27 18S GUE/NGL AN - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ originaltekst AN + 389, 248, 69 

Efter § 27 19 GUE/NGL AN - 116, 529, 53 

Efter § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § originaltekst AN + 489, 135, 73 

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § originaltekst AN + 520, 133, 51 

§ 62 § originaltekst AN + 484, 172, 41 

§ 64 § originaltekst AN + 480, 162, 51 

Efter § 65 13 Verts/ALE  -  

henvisning 7 § originaltekst vs +  

henvisning 10 § originaltekst vs +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 349, 327, 28 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ E § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 433, 174, 93 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §§ 1, 7, 10, 12 (1. del), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL ændringsforslag 14, 15, 16, 17, 18, 19 og §§ 3, 14, 30 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D § 27 

EFDD § E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, henvisninger 7, 10, § E 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 12 

1. del: "påpeger, hvordan den seneste tids kriser har vist FN's begrænsninger; opfordrer EU 

og dets medlemsstater til at gøre al deres vægt gældende i et forsøg på at reformere 

Sikkerhedsrådet," 

2. del: "navnlig med henblik på at få fjernet vetoretten, når det handler om 

massegrusomheder;" 

 
§ 23 

1. del: "beklager, at de omfattende missionstildelingsmanøvrer, der udsprang af 

Udenrigsrådets samling i november 2013 og Det Europæiske Råds møder i 2013 og 

2015, endnu ikke er fuldstændigt gennemført af Kommissionen, EU-

Udenrigstjenesten, EDA og medlemsstaterne; opfordrer NF/HR og kommissæren 

med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er til at forelægge 

Parlamentet en analyse af gennemførelsen af tidligere afgørelser, inden der foreslås 

nye opgaver; tilskynder til at fremskynde det igangværende arbejde med den 

europæiske forsvarshandlingsplan og Kommissionens bestræbelser på at maksimere 

forsvarssamarbejdet," 

2. del: "bl.a. ved hjælp af incitamenter inden for områder som det indre marked, offentlige 

indkøb, forsknings-, transport-, rum-, internet-, energi- og industripolitik; bemærker 

forslaget fra den franske præsident om en europæisk sikkerheds- og forsvarsfond og 

støtter udviklingen af nye og innovative finansierings- og investeringskoncepter, 

bl.a. gennem Den Europæiske Investeringsbank og offentlig-private partnerskaber;" 

 

S&D 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "oprettelse af et permanent civil-militært hovedkvarter med en 

militær planlægnings- og gennemførelseskapacitet (MPCC) og en civil 

planlægnings- og gennemførelseskapacitet (CPCC), som er lige vigtige, hvilket ville 

styrke den strategiske og operative planlægning igennem hele 

planlægningscyklussen, øge det civil-militære samarbejde og forbedre EU's 

mulighed for at reagere hurtigt på kriser;" 

2. del: disse ord 
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§ C 

1. del: teksten uden ordene: "massive flygtningestrømme" 

2. del: disse ord 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1. del: "er af den overbevisning, at der også er behov for yderligere finansiering fra 

medlemsstaternes side og bestræbelser på at øge synergierne i betragtning af det 

allerede underfinansierede EU-budget, den ekstra indsats i form af operationer, 

administrationsomkostninger, forberedende foranstaltninger og pilotprojekter under 

den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udnytte den mulighed, der ligger i den aktuelle 

revision/gennemgang af den flerårige finansielle ramme (FFR), for at gøre noget ved 

budgetbehovet i forbindelse med de voksende sikkerhedsmæssige udfordringer; 

opfordrer medlemsstaterne til at øge deres forsvarsudgifter med henblik på at 

opfylde NATO's kapacitetsmål, hvilket kræver et minimumsniveau af 

forsvarsudgifter på to procent af BNP" uden ordene: "yderligere finansiering fra 

medlemsstaternes side" 

2. del: "yderligere finansiering fra medlemsstaternes side" 

3. del: "understreger, at en bedre koordinering af og mindre overlapning mellem EU's og 

medlemsstaternes aktiviteter ville muliggøre besparelser og en omfordeling af 

midler;" 

 
§ 34 

1. del: "mener, at det er på tide at fastlægge en ny, mere realistisk strategi for EU's 

forbindelser med Rusland baseret på troværdig afskrækning, men også på dialog 

inden for områder af fælles interesse, herunder terrorbekæmpelse, ikkespredning og 

handel; understreger samtidig betydningen af at investere mere i samarbejdet med og 

støtten til det russiske civilsamfund med henblik på at styrke det langsigtede 

grundlag for forbindelserne mellem EU og Rusland;" 

2. del: "understreger, at sanktioner var nødvendige som en reaktion på at afskrække fra en 

yderlige russisk aggression mod Ukraine, og at dette har vist sig at være et effektivt 

middel; minder om, at suspensionen af de dertil knyttede sanktioner er betinget af, at 

Minskaftalerne gennemføres fuldt ud; støtter fuldt ud EU's indførelse af restriktive 

foranstaltninger over for personer og enheder i Rusland som reaktion på den ulovlige 

annektering af Krim og den forsætlige destabilisering af Ukraine og insisterer på, at 

EU bør bevare muligheden for at indføre yderligere gradvise sanktioner, navnlig 

mod højteknologiske produkter inden for olie og gas, IT og sektoren for 

forsvarsmateriel, hvis Rusland fortsætter med at overtræde folkeretten;" 
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3. del: "mener, at det er i EU's og Ruslands fælles interesse at opnå bedre forbindelser, 

under forudsætning af at folkeretten anvendes;" 

 

EFDD, ENF 

§ 34 

1. del: "mener, at det er på tide at fastlægge en ny, mere realistisk strategi for EU's 

forbindelser med Rusland baseret på troværdig afskrækning, men også på dialog 

inden for områder af fælles interesse, herunder terrorbekæmpelse, ikkespredning og 

handel; understreger samtidig betydningen af at investere mere i samarbejdet med og 

støtten til det russiske civilsamfund med henblik på at styrke det langsigtede 

grundlag for forbindelserne mellem EU og Rusland;" 

2. del: "understreger, at sanktioner var nødvendige som en reaktion på at afskrække fra en 

yderlige russisk aggression mod Ukraine, og at dette har vist sig at være et effektivt 

middel; minder om, at suspensionen af de dertil knyttede sanktioner er betinget af, at 

Minskaftalerne gennemføres fuldt ud; støtter fuldt ud EU's indførelse af restriktive 

foranstaltninger over for personer og enheder i Rusland som reaktion på den ulovlige 

annektering af Krim og den forsætlige destabilisering af Ukraine og insisterer på, at 

EU bør bevare muligheden for at indføre yderligere gradvise sanktioner, navnlig 

mod højteknologiske produkter inden for olie og gas, IT og sektoren for 

forsvarsmateriel, hvis Rusland fortsætter med at overtræde folkeretten;" 

3. del: "mener, at det er i EU's og Ruslands fælles interesse at opnå bedre forbindelser, 

under forudsætning af at folkeretten anvendes;" 
 

Diverse 

Verts/ALE-Gruppen havde trukket ændringsforslag 4, 6, 8, 10 og 12 tilbage. 
 

 

17. Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på 

landbrugsmarkederne 

Betænkning: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 15 § originaltekst vs +  

§ 25 1 ordfører  +  

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 26 2 ordfører  +  

§ 31 § originaltekst vs +  

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 37 § originaltekst vs +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaltekst vs +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 62 § originaltekst vs +  

§ 63 § originaltekst vs +  

§ B § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ F § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ G § originaltekst AN + 647, 9, 36 

§ K § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3 +  

§ L § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 445, 148, 89 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: § G 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ B 

1. del: "der henviser til, at landbruget skal imødegå den store udfordring, som følger med 

verdens befolkningsvækst," 

2. del: "samtidig med at en stor del af jordens befolkning er underernæret, og 

prisudsvingene på landbrugsmarkederne som reaktion på udsving i produktionen og 

ubalancer mellem udbud og efterspørgsel bliver ved med at vokse;" 

 
§ F 

1. del: "der henviser til, at alle regioner i verden har deres egne produktionsmodeller og har 

indført forskellige foranstaltninger, hvad angår miljø og dyrevelfærd, hvilket kan 

have alvorlige konsekvenser for kostprisen for produktion," 

2. del: "og påpeger, at europæiske landbrugere skal kunne konkurrere på verdensmarkedet;" 

 

ECR: 

§ 1 

1. del: teksten uden ordene: "globaliseringen, sofistikerede former for landbrugsmarkeder," 

2. del: disse ord 

 
§ 4 

1. del: teksten uden ordene: "meget betydelige og" 

2. del: disse ord 

 
§ 59 

1. del: teksten uden ordet: "bindende" 

2. del: dette ord 
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§ K 

1. del: "der henviser til, at landbrugsmarkederne forstået som mødestedet mellem udbud og 

efterspørgsel i sagens natur er ustabile, at de finansielle aktører på markedet har 

tendens til at forstærke denne ustabilitet, og at den lave elasticitet i verdens 

fødevareefterspørgsel og udbud af landbrugsprodukter bidrager til at øge den 

indvirkning, som reelle eller formodede ubalancer har på markedsdeltagerne," uden 

ordene: "at de finansielle aktører på markedet har tendens til at forstærke denne 

ustabilitet," 

2. del: "at de finansielle aktører på markedet har tendens til at forstærke denne ustabilitet," 

3. del: "hvilket undertiden har enorme virkninger på landbrugsvarepriserne;" 

 
§ L 

1. del: "der henviser til, at finansialiseringen af verdensøkonomien og den medfølgende 

spekulation kan have en indvirkning på landbrugsmarkederne og bidrage til at øge 

ubalancerne og prisudsvingene," 

2. del: "idet landbrugsråvarer anvendes som simple finansielle aktiver; der henviser til, at 

denne overdrevne finansialisering kan være ødelæggende og etisk forkastelig, hvis 

den truer fødevaresikkerheden for de fattigste og mest underernærede i verden, 

hvilket blev tydeliggjort af de frygtelige optøjer i 2008, der skyldtes hungersnød;" 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene: "i fare for at " 

2. del: disse ord 

 
§ 39 

1. del: "opfordrer endvidere Kommissionen til at tage initiativer og tilbyde incitamenter til 

at oprette sådanne fonde" 

2. del: "og samtidig sikre, at enhver fremtidig risikostyringsordning lever op til og om 

nødvendigt supplerer forsikringsordninger, der er vedtaget på nationalt plan af 

medlemsstaterne;" 
 


