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1. Tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti 

Forslag til beslutning: B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, 
B8-1361/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1346/2016 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1346/2016  ECR  ↓  

B8-1350/2016  EFDD  ↓  

B8-1353/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1356/2016  PPE  ↓  

B8-1359/2016  ALDE  ↓  

B8-1361/2016  S&D  ↓  

 

Diverse 

Joachim Zeller (ENF-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget RC-B8-

1346/2016. 
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2. Rohingya-mindretallets situation i Myanmar 

Forslag til beslutning: B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, 
B8-1360/2016, B8-1363/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1345/2016 

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

Efter § L 1 S&D VE + 348, 210, 69 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1345/2016  ECR  ↓  

B8-1348/2016  EFDD  ↓  

B8-1352/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1354/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2016  PPE  ↓  

B8-1360/2016  ALDE  ↓  

B8-1363/2016  S&D  ↓  

 

Diverse 

Joachim Zeller (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

1345/2016. 
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3. Massegrave i Irak 

Forslag til beslutning: B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, 
B8-1358/2016, B8-1362/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1344/2016 

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

Efter § 5 2 GUE/NGL  -  

Efter § 10 3 GUE/NGL  -  

Efter § 12 1 EFDD AN - 164, 410, 62 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1344/2016  ECR  ↓  

B8-1347/2016  EFDD  ↓  

B8-1349/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1351/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1355/2016  PPE  ↓  

B8-1358/2016  ALDE  ↓  

B8-1362/2016  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 1 
 

Diverse 

Joachim Zeller (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

1344/2016. 
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4. Tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for et visumkrav:  suspensionsmekanisme 

Betænkning: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed - 

blok nr. 1 

16 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-15 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 485, 132, 21 

 

 

 

5. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Foranstaltninger mod indslæbning i 

Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres 

spredning inden for Fællesskabet 

Forslag til beslutning: B8-1334/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1334/2016 (AGRI) 

Modifikation 2 § originaltekst vs +  

Modifikation 4 1 PPE div   

1/AN + 508, 119, 9 

2/AN + 456, 166, 12 

§ originaltekst AN ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 463, 168, 3 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D endelig afstemning 

ECR: endelig afstemning 

ALDE: endelig afstemning, modifikation 4 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: Modifikation 2 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE, ALDE: 

ændringsforslag 1 

1. del: teksten uden ordene  "og som er blevet valideret i henhold til proceduren i artikel 18, 

stk. 2, på grundlag af en EFSA-evaluering," 

2. del: disse ord 
 

 

6. Støtte til thalidomidofre 

Forslag til beslutning: B8-1341/2016, B8-1343/2016  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1341/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 6 1 ALDE AN + 457, 166, 17 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra en politisk gruppe 

B8-1343/2016  ENF  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ALDE: ændringsforslag 1 
 

Diverse 

Eleonora Evi og Piernicola Pedicini (EFDD-Gruppen) havde også underskrevet forslaget til 

beslutning B8-1341/2016. 
 

 

7. Lægemidler til pædiatrisk brug 

Forslag til beslutning: B8-1340/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1340/2016 (ENVI) 

§ P 1 EFDD AN - 160, 461, 19 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 1 
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8. Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 

Betænkning: Ángela Vallina (A8-0366/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 5 PPE  -  

§ 4 6 PPE div   

1 +  

2/VE + 365, 191, 39 

3/VE - 197, 369, 3 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 7 PPE div   

1/VE - 250, 336, 3 

2/VE + 546, 25, 4 

16 ALDE VE - 269, 288, 20 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 9 17 ALDE div   

1 +  

2/VE - 230, 290, 44 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  



P8_PV(2016)12-15(VOT)_DA.doc 8 PE 596.794 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

5 ↓  

6 ↓  

7 ↓  

§ 10 § originaltekst div   

1/VE + 308, 250, 12 

2 +  

3/VE + 283, 281, 3 

Efter § 10 12 Verts/ALE VE + 292, 278, 2 

§ 14 13 Verts/ALE VE + 293, 266, 16 

§ 18 14 Verts/ALE  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 19 § originaltekst vs +  

Efter § 24 15 Verts/ALE AN + 297, 218, 58 

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 34 2 S&D  +  

Efter henvisning 8 8 Verts/ALE VE - 235, 275, 44 

§ D 3 PPE VE - 246, 294, 9 

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ J § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 156, 389, 2 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

4 -  

§ Q 9 Verts/ALE  -  

§ S 4 PPE div   

1 -  

2 +  

3/VE + 424, 115, 4 

§ V 10 Verts/ALE  -  

§ AC § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ AD § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AE § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 246, 184, 101 

§ AG 11 Verts/ALE  +  

§ AK § originaltekst div   

1 -  

2 +  

§ AM § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ AO 1 S&D  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 441, 97, 8 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 15 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: § 19 

Verts/ALE: § 33, § E 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 7 

1. del: teksten uden teksten uden ordet "umiddelbart" 

2. del: dette ord 

 

PPE: 

§ 10 

1. del: "mener, at Kommissionen i sin egenskab af traktaternes vogter, og navnlig når der er 

tale om miljøspørgsmål, bør gøre mere end blot at foretage en formel undersøgelse 

af overholdelsen af procedurerne og i højere grad fokusere på den centrale 

problemstillings faktiske indhold;" 

2. del: "minder om forsigtighedsprincippet og selve ånden i EU's miljølovgivning, der 

handler om at forebygge uoprettelig skade på økologisk følsomme områder," 

3. del: "og opfordrer indtrængende Kommissionen til at anlægge en tilgang, som gør, at den 

kan gøre brug af sine bemyndigelser og beføjelser på forhånd;" 

 
§ 18 

1. del: teksten uden ordene  "opfordrer indtrængende til en bredere fortolkning af 

anvendelsesområdet for chartret og til, at der i sidste ende foretages en fornyet 

vurdering af denne artikels relevans ved fremtidige revisioner af chartret og 

traktaterne;" 

2. del: disse ord 

 
§ G 

1. del: "der henviser til, at Europa-Parlamentet er den eneste EU-institution, der er direkte 

valgt af borgerne, og at retten til at indgive andragender giver dem mulighed for at 

tiltrække deres valgte repræsentanters opmærksomhed om de spørgsmål, der optager 

dem;" 

2. del: "der henviser til, at Udvalget for Andragender i øjeblikket desværre ikke selv har 

tilstrækkelig kapacitet til at foretage undersøgelser;" 
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§ AC 

1. del: "der henviser til, at portalen blev udformet for at gøre proceduren for andragender 

mere gennemsigtig og mere interaktiv og gør det muligt at opnå større administrativ 

effektivitet til gavn for andragerne, medlemmerne og den brede offentlighed; der 

henviser til, at der i projektets anden fase, som hovedsageligt havde til formål at 

forbedre den administrative håndtering af andragender," 

2. del: "men også at fremme opfølgning på andragender i realtid fra de oprindelige 

andragere og andre, der støtter andragendet, ikke blev gjort nogen væsentlige 

fremskridt i 2015, hvor den i henhold til den oprindelige plan allerede skulle have 

være gennemført;" 

 
§ AD 

1. del: "der henviser til, at de gentagne forsinkelser i projektets efterfølgende faser har skabt 

en ekstra arbejdsbyrde hos Udvalget for Andragenders sekretariat som følge af 

behovet for manuelt at uploade filer til de forskellige databaser; der henviser til, at 

der stadig er andragender, som endnu ikke er uploadet, da kun åbne andragender, der 

blev modtaget i 2013, 2014 og 2015, er lagt op på portalen indtil videre," 

2. del: "og at andragender, der blev modtaget i 2016, i øjeblikket er ved at blive uploadet til 

systemet;" 

 
§ AE 

1. del: "der henviser til, at visse mangler er blevet udbedret, navnlig hvad angår 

søgefunktionen og behandlingen af andragerens fortrolige oplysninger," 

2. del: "og at der fra anden halvdel af 2016 fortsat er blevet arbejdet på at gøre tjenesten 

mere brugbar og synlig over for borgerne;" 

 
§ AK 

1. del: "der henviser til, at der i 2016, efter at arbejdsbyrden blev normaliseret, er blevet 

foretaget tre undersøgelsesrejser i forbindelse med de andragender, der er blevet 

undersøgt i 2016;" 

2. del: "der henviser til, at disse rejser udgør en særlig beføjelse, der er tildelt udvalget, og 

en fundamental del af dets arbejde, som indebærer interaktion med borgere og 

myndigheder i de berørte medlemsstater; der henviser til, at medlemmerne af 

sådanne delegationer deltager på lige fod i alle aktiviteterne, herunder udarbejdelse 

af den endelige rapport;" 

 
§ AM 

1. del: teksten uden ordene  "for 2014 for Martin Schulz, Europa-Parlamentets formand,  og 

at ombudsmanden den 23. juni 2015 forelagde sin årsberetning" 

2. del: disse ord 

 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. del: "minder om, at princippet om lige og proportional repræsentation af andragernes 

nationaliteter i udvalgets offentlige debatter bør overholdes;" 

2. del: "mener, at for at styrke udvalgets europæiske dimension bør der tilskyndes til en 

ordentlig og rimelig repræsentation af alle medlemsstaterne i udvalgets offentlige 

debatter;" 
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ændringsforslag 4 

1. del: sletningen af ordene:  "for hvilken Eleonora Evi er blevet valgt som formand" 

2. del: "understreger, at enhver arbejdsgruppe bør have et klart mandat for at kunne skabe 

konkrete resultater" 

3. del: "og forhindre enhver ubegrundet forsinkelse i behandlingen af andragender;" 

 
ændringsforslag 6 

1. del: "understreger, at Udvalget for Andragender skal behandle alle andragender, der 

opfylder betingelserne, med samme vægt og objektivitet;" 

2. del: "understreger, at andragender, der vedrører en valgkampagne i en medlemsstat, ikke 

"bør behandles efter hasteproceduren" 

3. del: "og ikke bør sættes på udvalgets dagsorden;" 
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ændringsforslag 7 

1. del: Sletningen af ordene: "sekretariatet i Udvalget for Andragender", "og 

personalemæssige", "omhyggelig undersøgelse og en kort" og "-stid af 

andragenderne og samtidig sikre kvalitet i behandlingen" ("-stid” er en del af ordet 

"behandlingstid") 

“2. del: "opfordrer til digitaliseret behandling af andragender, navnlig ved at indføre nye 

informations- og kommunikationsteknologier", "effektiv og rettidig" og "behandling 

og optimal anvendelse af eksisterende menneskelige ressourcer, samtidig med at 

borgernes ret til at indgive andragender med traditionel post bevares;" 

 
ændringsforslag 17 

1. del: "glæder sig over, at Kommissionen er involveret og engageret i proceduren for 

andragender og svarer på nye andragender fra Parlamentet så hurtigt som muligt; 

påpeger, at Kommissionens svar generelt er detaljerede og omfatter de andragender, 

der hører ind under dets ansvarsområde; minder dog om, at Kommissionen i mange 

tilfælde ikke føjer nye elementer til svarene på andragender, for hvilke der anmodes 

om en revision som følge af ændringer i andragendernes status og kontekst; beklager 

de lejligheder, hvor Kommissionen hovedsageligt fokuserer på proceduremæssige 

aspekter og ikke går i dybden med sagen; minder Kommissionen om, at 

andragender, som vedrører en mulig overtrædelse af EU-retten, kun kan lukkes, efter 

at der er foretaget en grundig analyse af dem; glæder sig over Kommissionens 

tilsagn om at sende generelt kompetente embedsmænd til møderne i Udvalget for 

Andragender, da kvaliteten af den samlede behandling af andragender forbedres, når 

de højest placerede embedsmænd, der er til rådighed, repræsenterer Kommissionen i 

forbindelse med drøftelserne; beklager, at Kommissionens svar under 

udvalgsmøderne generelt er begrænset til indholdet i det officielle svar, der sendes til 

udvalget, og ikke tilvejebringer nye eller relevante oplysninger, der kan gøre det 

muligt at løse de rejste spørgsmål;" 

2. del: "glæder sig over, at der tages nøje hensyn til de skriftlige svar og de forklaringer, der 

gives under de mundtlige drøftelser, som afholdes i Udvalget for Andragender;" 

 

ALDE, PPE-DE: 

§ 9 

1. del: "konstaterer, at Kommissionen er involveret og engageret i proceduren for 

andragender og svarer på nye andragender fra Parlamentet så hurtigt som muligt; 

påpeger, at Kommissionens svar generelt er detaljerede og omfatter de andragender, 

der hører ind under dets ansvarsområde;" 

2. del: "minder dog om, at Kommissionen i mange tilfælde ikke føjer nye elementer til 

svarene på andragender, for hvilke der anmodes om en revision" 

3. del: "som følge af ændringer i andragendernes status og kontekst;" 

4. del "beklager de lejligheder, hvor Kommissionen hovedsageligt fokuserer på 

proceduremæssige aspekter og ikke går i dybden med sagen;" 
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5. del "minder Kommissionen om, at andragender, som vedrører en mulig overtrædelse af 

EU-retten, kun kan lukkes, efter at der er foretaget en grundig analyse af dem; 

bemærker, at Kommissionen er forpligtet til at sende generelt kompetente 

embedsmænd til møderne i Udvalget for Andragender, da kvaliteten af den samlede 

behandling af andragender forbedres, når de højest placerede embedsmænd, der er til 

rådighed, repræsenterer Kommissionen i forbindelse med drøftelserne; beklager, at 

Kommissionens svar under udvalgsmøderne generelt er begrænset til indholdet i det 

officielle svar, der sendes til udvalget, og ikke tilvejebringer nye eller relevante 

oplysninger, der kan gøre det muligt at løse de rejste spørgsmål; konstaterer, at der 

tages nøje hensyn til de skriftlige svar og de forklaringer, der gives under de 

mundtlige drøftelser, som afholdes i Udvalget for Andragender;” uden ordene: “da 

kvaliteten af den samlede behandling af andragender forbedres, når de højest 

placerede embedsmænd, der er til rådighed, repræsenterer Kommissionen i 

forbindelse med drøftelserne; beklager, at Kommissionens svar under 

udvalgsmøderne generelt er begrænset til indholdet i det officielle svar, der sendes til 

udvalget, og ikke tilvejebringer nye eller relevante oplysninger, der kan gøre det 

muligt at løse de rejste spørgsmål;" 

6. del: "da kvaliteten af den samlede behandling af andragender forbedres, når de højest 

placerede embedsmænd, der er til rådighed, repræsenterer Kommissionen i 

forbindelse med drøftelserne; beklager, at Kommissionens svar under 

udvalgsmøderne generelt er begrænset til indholdet i det officielle svar, der sendes til 

udvalget," 

7. del: "og ikke tilvejebringer nye eller relevante oplysninger, der kan gøre det muligt at 

løse de rejste spørgsmål;" 

 
§ J 

1. del: teksten uden ordene  "de seneste begivenheder i Det Forenede Kongerige" og 

"spareforanstaltningernes yderst alvorlige sociale og økonomiske virkninger, den 

manglende evne til at løse finanskrisen på en måde, der sikrer alle borgerne en fri og 

værdig tilværelse og en fuld beskyttelse af deres grundlæggende rettigheder" 

2. del: "de seneste begivenheder i Det Forenede Kongerige" 

3. del: "spareforanstaltningernes yderst alvorlige sociale og økonomiske virkninger, den 

manglende evne til at løse finanskrisen på en måde, der sikrer alle borgerne en fri og 

værdig tilværelse og en fuld beskyttelse af deres grundlæggende rettigheder" uden 

ordene: "spareforanstaltningernes", "den manglende evne til at løse," og "på en 

måde, der sikrer alle borgerne en fri og værdig tilværelse og en fuld beskyttelse af 

deres grundlæggende rettigheder" 

4. del "spareforanstaltningernes", "den manglende evne til at løse," og "på en måde, der 

sikrer alle borgerne en fri og værdig tilværelse og en fuld beskyttelse af deres 

grundlæggende rettigheder" 
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9. Internationale luftfartsaftaler 

Forslag til beslutning: B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning (B8-1337/2016) (TRAN) 

Efter § 1 4 ENF AN - 80, 426, 8 

5 ENF  -  

6 ENF AN - 59, 461, 11 

Efter § F 1 ENF AN - 115, 408, 9 

2 ENF  -  

3 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 443, 53, 13 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1338/2016  EFDD  ↓  

B8-1339/2016  ENF  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: Ændringsforslag 1, 4, 6, endelig afstemning 

 


