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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

§ § 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua: Francesca 

Ramirez' tilfælde 

Forslag til beslutning: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, 
B8-0169/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0156/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Før § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL VE - 245, 331, 57 

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 10 

1. del: "påpeger nødvendigheden af, at Nicaragua under forhandlingerne om 

associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika mindes om 

nødvendigheden af at respektere principperne om retsstatsforhold, demokrati og 

menneskerettigheder, som EU holder i hævd og fremmer;" 

2. del: "opfordrer indtrængende EU til at overvåge situationen og om nødvendigt overveje 

potentielle foranstaltninger;" 
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2. Henrettelser i Kuwait og Bahrain 

Forslag til beslutning: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, 

B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § originaltekst vs +  

Efter § 7 5 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL div   

1/VE + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Efter § 8 7 Verts/ALE  +  

Efter § 9 1 S&D  +  

2 S&D VE + 355, 252, 32 

Henvisning 17 § originaltekst vs +  

§ C 8 Verts/ALE VE + 308, 265, 68 

Efter § C 3 GUE/NGL  -  

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § J 4 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE henvisning 17, § 2 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

ændringsforslag 5 

1. del: "opfordrer til, at der indledes en undersøgelse for så vidt angår situationen for 

"bidoons" i Kuwait; understreger, at berøvelse af nationalitet er i strid med 

folkeretten og især med artikel 15 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

som fastsætter, at "enhver har ret til en nationalitet", og at "ingen må vilkårligt 

berøves sin nationalitet";" 

2. del: "opfordrer myndighederne i Kuwait til at straks at overholde de internationale 

konventioner vedrørende statsløshed og nationalitet; fordømmer på samme måde 

den systematiske anvendelse af fortabelse af nationalitet i Bahrein, herunder for så 

vidt angår menneskerettighedsforkæmpere, og opfordrer indtrængende 

myndighederne i Bahrein til at bringe denne praksis til ophør og anvende de 

internationale konventioner på dette område;" 

 
ændringsforslag 6 

1. del: "gør på ny opmærksom på, at aktiviteter, som udøves af EU-virksomheder, der 

opererer i tredjelande, bør være i fuld overensstemmelse med internationale 

menneskerettighedsstandarder;" 

2. del: "opfordrer til en øjeblikkelig suspension af alle våbenhandelsaftaler med Kuwait og 

Bahrein;" 
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PPE: 

§ E 

1. del: "der henviser til, at henrettelserne ifølge OHCHR udgjorde en alvorlig krænkelse af 

standarderne for retfærdig rettergang; der henviser til, at de tre mænd var anklaget 

for et bombeangreb i Manama i 2014, der kostede mange mennesker livet, herunder 

tre politibetjente;" 

2. del: "der imidlertid henviser til, at alle tre angiveligt tilstod efter tortur, og at disse 

tilståelser derefter udgjorde det primære bevisgrundlag for deres domfældelser;" 

3. del: "der henviser til, at de blev frataget deres statsborgerskab, nægtet adgang til en 

advokat og henrettet mindre end en uge efter dommen, uden forudgående 

underretning til deres familier og uden mulighed for at anmode om benådning;" 

 
§ 8 

1. del: "opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at gribe ind 

over for den bahrainske regering med en appel om løsladelsen af Nabeel Rajab og af 

alle dem, der alene er tilbageholdt på grund af deres fredelige udøvelse af ytrings- og 

forsamlingsfriheden, og til indtrængende at opfordre Bahrains regering til at standse 

den overdrevne magtanvendelse mod demonstranter og den vilkårlige fratagelse af 

statsborgerskab," 

2. del: "som er blevet anvendt over for Al-Wefaq's åndelig leder Sheikh Isa Qassim og 

andre systemkritikere;" 
 

 

 

3. Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere 

Forslag til beslutning: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, 

B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0152/2017 

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

Efter § 9 1 GUE/NGL  -  

Efter § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § originaltekst vs/VE + 351, 278, 5 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 12 
 

Diverse 

Hans-Olaf Henkel (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-

B8-0152/2017. 
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4. Bekæmpelse af terrorisme ***I 

Betænkning: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 101 kor. udv. AN + 498, 114, 29 

Fælles erklæring 113 kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt * 

Tekst som helhed 101 kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

kor. udv.  ↓  

Artikel 3, § 1, litra b 51= 

104= 

 

Verts/ALE 

 ↓  

Artikel 3, § 2, litra d 105 Verts/ALE  ↓  

Artikel 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 kor. udv.  ↓  

101PC kor. udv. div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

Artikel 9 107S= 

111S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 kor. udv.  ↓  

101PC kor. udv. AN ↓  

Artikel 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101PC kor. udv. AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

66 kor. udv.  ↓  

Efter artikel 21 101PC kor. udv.  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

§ 4 101PC kor. udv.  ↓  

6 kor. udv.  ↓  

102 ENF AN ↓  

Efter § 6 103 Verts/ALE  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Efter § 1 113 kor. udv.  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL, Verts/ALE ændringsforslag 101PC (artikel 5, § 1), ændringsforslag 101PC (artikel 9, 

10) 

ENF: ændringsforslag 102 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL, Verts/ALE 

ændringsforslag 101PC (artikel 5, § 1) 

1. del: teksten uden ordene: "eller indirekte såsom ved forherligelse af terrorhandlinger," 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Ændringsforslag 1-3 var blevet fremsat i forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. 

* En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan foreslå 

at fortsætte med afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. 

Parlamentet stemmer om dette eventuelle forslag (forretningsordenens artikel 59, stk. 3 og 4) 
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5. Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I 

Betænkning: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 30 kor. udv. AN + 469, 120, 42 

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt * 

Tekst som helhed 30 kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

2-29 kor. udv.  ↓  

§ A 31 ENF AN ↓  

1 kor. udv.  ↓  

30cp kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 31 
 

Diverse 

* En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan foreslå 

at fortsætte med afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. 

Parlamentet stemmer om dette eventuelle forslag (forretningsordenens artikel 59, stk. 3 og 4) 
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6. Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende 

institutionelle struktur 

Betænkning: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

3 ENF AN - 58, 524, 56 

§ 18 § originaltekst AN - 187, 449, 6 

§ 21 10 ordfører AN + 346, 264, 28 

4 mindst 76 

medlemmer 

AN ↓  

Efter § 21 5 mindst 76 

medlemmer 

AN + 310, 308, 20 

§ 29 8 ordfører AN + 441, 143, 56 

Efter § 31 6 mindst 76 

medlemmer 

AN ↓  

§ 52 § originaltekst vs +  

§ 53 § originaltekst AN + 459, 142, 34 

§ 59 § originaltekst div   

1/AN - 106, 512, 22 

2/AN ↓  

§ 66 2 ordfører  +  

Henvisning 6 1 ordfører  +  

Efter § A 7= 

9= 

ordfører 

mindst 76 

medlemmer 

 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  

(AFCO) 

AN + 283, 269, 83 

 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_DA.docx 11 PE 600.408 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 4, 5, 6, 8 

ENF: ændringsforslag 3 

EFDD ændringsforslag 8, 10, § 18 

medlemmer: §§ 53, 59 

GUE/NGL ændringsforslag 10 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

medlemmer §§ 18, 52, 53 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer: 

§ 59 

1. del: teksten uden ordene: "mener dog, at man må overveje en løsningsmodel, hvor det 

kun er stemmerne fra de MEP'er, der er valgt i euroområdet, som tælles med, mens 

stemmerne fra MEP'er og repræsentanter fra medlemsstater uden for euroområdet 

betragtes som rådgivende stemmer, der ikke er bindende, for at bevare den unikke 

institutionelle opbygning;" 

2. del: disse ord 
 

 

7. Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af 

Lissabontraktatens potentiale 

Betænkning: Mercedes Bresso og Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF AN - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE AN + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27S S&D, PPE AN + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30S S&D, PPE AN + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE AN + 465, 111, 60 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 62 32S S&D, PPE AN + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE AN + 443, 167, 31 

§ 67 34S S&D, PPE AN + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36S S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § originaltekst AN + 396, 209, 33 

§ 121 § originaltekst AN + 375, 242, 23 

§ 131 § originaltekst AN + 421, 187, 28 

§ 134 § originaltekst AN + 403, 191, 40 

§ 137 § originaltekst AN + 423, 200, 15 

efter henvisning 13 21 S&D, PPE  +  

§ V 22 S&D, PPE  +  

§ AH 23 S&D, PPE  +  

§ AU 24S S&D, PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  

(AFCO) 

AN + 329, 223, 83 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFFD: ændringsforslag 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: ændringsforslag 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: ændringsforslag 1 

Medlemmer: §§ 85 (2. del), 116, 121, 131, 134, 137 
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Anmodning om særskilt afstemning 

Medlemmer: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer: 

§ 85 

1. del: "gentager, at interparlamentarisk samarbejde ikke bør føre til oprettelse af et nyt 

parlamentarisk organ eller en ny institution, fordi euroen er EU's valuta, og Europa-

Parlamentet er EU's parlament; minder om, at ØMU'en er oprettet af Unionen, hvis 

borgere er direkte repræsenteret på unionsplan af Parlamentet, som skal finde og 

kunne iværksætte måder, hvorpå den parlamentariske og demokratiske ansvarlighed 

af euroområdespecifikke beslutninger garanteres;" 

2. del: "foreslår, at man lader sig inspirere af tidligere løsninger til at differentiere 

inddragelsen i beslutningsprocessen, idet der f.eks. mindes om den status, der gjaldt 

for medlemmerne af det tyske Forbundsråd fra Berlin inden genforeningen, som 

havde ret til at deltage, men hvis stemmer ikke blev taget i betragtning;" 
 

Diverse 

Ændringsforslag 2-20 var annulleret. 
 

 

8. Budgetmæssig kapacitet for euroområdet 

Betænkning: Reimer Böge og Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 GUE/NGL  -  

Alternativt 

beslutningsforslag 

2 ENF AN - 70, 552, 16 

Alternativt 

beslutningsforslag 

3 EFDD AN - 61, 536, 39 

§ 1, nr. ii, søjle 3, 

andet afsnit 

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE + 334, 272, 33 

§ 1, nr. iii § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 307, 306, 20 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) 

(BUDG, ECON) 

AN + 304, 255, 68 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 3 

ENF: ændringsforslag 2 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer: 

§ 1, nr. ii, søjle 3, andet afsnit 

1. del: "I tilfælde af symmetriske chok som følge af manglende intern efterspørgsel kan 

pengepolitikken ikke alene sætte gang i økonomien, især i en situation med renter 

tæt på nul." 

2. del: "Budgettet for euroområdet, bør være tilstrækkeligt stort til at kunne håndtere disse 

symmetriske chok ved at finansiere investeringer, der fremmer den samlede 

efterspørgsel og fuld beskæftigelse i overensstemmelse med artikel 3 i TEU." 

 
§ 1, nr. iii 

1. del: teksten uden ordene: "Stillingerne som formand for Eurogruppen og medlem af 

Kommissionen med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender kunne 

sammenlægges, og formanden for Kommissionen bør i dette tilfælde udnævne dette 

medlem til næstformand for Kommissionen." 

2. del: disse ord 
 

 

9. Civilretlige bestemmelser om robotteknologi 

Betænkning: Mady Delvaux (A8-0005/2017) ((kvalificeret flertal påkrævet for at vedtage 

beslutningsforslaget) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 9 EFDD AN - 102, 495, 29 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 412, 202, 14 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 550, 78, 5 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Underoverskrift (før § 

15) 

§ originaltekst vs +  

§ 16 § originaltekst vs +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 501, 120, 10 

Underoverskrift 15 

(før § 36) 

5= 

10= 

mindst 38 

medlemmer 

EFDD 

AN - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

mindst 38 

medlemmer 

EFDD 

AN - 119, 476, 33 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 456, 143, 30 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

mindst 38 

medlemmer 

EFDD 

AN - 112, 504, 10 

§ originaltekst div   

1/AN + 582, 34, 4 

2/AN - 286, 328, 8 

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 59, litra f 8S= 

13S= 

mindst 38 

medlemmer 

EFDD 

AN - 285, 313, 20 

§ 59, litra g § originaltekst vs -  

§ 67 § originaltekst vs +  

Bilag (under 2. 

underoverskrift) 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Bilag (9. 

underoverskrift) 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Bilag (under 9. 

underoverskrift) 

§ originaltekst div   

1/AN + 606, 12, 2 

2/AN + 550, 58, 3 

3/AN + 507, 70, 35 

4/AN + 515, 68, 31 

Efter henvisning 4 2 S&D  +  

Efter § A § originaltekst vs +  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 501, 109, 8 

§ I § originaltekst div   

1/AN + 550, 62, 3 

2/AN + 594, 13, 6 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ J § originaltekst AN + 511, 95, 13 

§ K § originaltekst AN - 288, 302, 22 

§ L § originaltekst AN + 309, 301, 9 

§ M § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Q § originaltekst vs +  

§ U § originaltekst vs +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § W 3 S&D  +  

§ X § originaltekst vs +  

§ Z § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ AB § originaltekst AN + 452, 131, 30 

§ AC § originaltekst div   

1/AN + 556, 42, 7 

2/AN + 433, 170, 7 

§ AD § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 451, 138, 20 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ AF § originaltekst AN + 547, 45, 16 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 396, 123, 85 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 7, 9, 10, 11, 12, 13, §§ J, K, § 44 

ENF: §§ AC, AF, ændringsforslag 5-9, § 2 (2. del) 

S&D: ændringsforslag 7=12, §§ K, L, AB, § 44 (2. del), Bilag (under 9. underoverskrift) § 

G (2. del), §§ I, AD (2. del), §§ 3 (2. del), 32 (2. del), 36 (2. del), 42 (2. del) 

PPE: § 44 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ A, K, L, Q, U, X, AB, underoverskrift før § 15, §§ 16, 17, 59 f), 59 g), 67 

PPE: § 59 g), §§ K, L 

ENF: § A 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ G 

1. del: "der henviser til, at den nuværende tendens på lang sigt hælder til udvikling af 

intelligente og uafhængige maskiner, der kan oplæres og træffe afgørelser 

selvstændigt," 

2. del: "og den indebærer ikke kun økonomiske fordele, men også en række 

betænkeligheder med hensyn til deres direkte og indirekte virkninger for samfundet 

som helhed;" 

 
§ I 

1. del: "der henviser til, at vurderinger af økonomiske ændringer og konsekvenserne for 

beskæftigelsen af robotteknologi og maskinindlæring tilsvarende skal vurderes;" 

2. del: "der henviser til, at trods de ubestridelige fordele, som robotteknologi indebærer, kan 

dens gennemførelse føre til en gennemgribende ændring af arbejdsmarkedet og 

skabe behov for at overveje fremtiden for uddannelses-, beskæftigelses- og 

socialpolitikkerne;" 

 
§ M 

1. del: teksten uden ordet: "helt sikkert" 

2. del: dette ord 

 
§ V 

1. del: teksten uden ordene: "og afspejler de iboende europæiske og humanistiske værdier, 

som karakteriserer Europas bidrag til samfundslivet;" 

2. del: disse ord 
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§ Z 

1. del: teksten uden ordene: "ikke alene" og "men at udviklingen af visse autonome og 

kognitive egenskaber – f.eks. evnen til at lære af erfaringer og træffe 

kvasiselvstændige beslutninger — betyder, at robotterne mere og mere ligner 

aktører, der interagerer med omgivelserne og kan indvirke på disse omgivelser i 

væsentlig grad;" 

2. del: "ikke alene" 

3. del: "men at udviklingen af visse autonome og kognitive egenskaber – f.eks. evnen til at 

lære af erfaringer og træffe kvasiselvstændige beslutninger — betyder, at robotterne 

mere og mere ligner aktører, der interagerer med omgivelserne og kan indvirke på 

disse omgivelser i væsentlig grad;" 

 
§ AC 

1. del: "der henviser til, at robotters autonomi i sidste instans rejser spørgsmålet om, 

hvordan de skal indplaceres i forhold til de eksisterende retlige kategorier," 

2. del: "eller om der bør indføres en ny kategori med sine egne særlige kendetegn og 

konsekvenser;" 

 
§ AD 

1. del: teksten uden ordet: "objektivt" 

2. del: dette ord 

 
§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "og ikke på at erstatte dem" 

2. del: disse ord 

 
§ 12 

1. del: teksten uden ordet: "alle" 

2. del: dette ord 

 
§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "mener, at man ved at udskifte den menneskelige faktor med 

robotter kan dehumanisere plejeindsatsen" og "på den anden side"  

2. del: disse ord 

 
§ 36 

1. del: "bemærker, at robotteknologien har gjort store fremskridt, når det drejer sig om at 

reparere og understøtte beskadigede organer og kropsfunktioner, men at der også 

melder sig komplicerede spørgsmål, navnlig hvad angår mulighederne for 

"forbedring" af mennesker, eftersom medicinske robotter og navnlig cyberfysiske 

systemer kan ændre vores opfattelse af sunde mennesker, da de kan bæres direkte på 

eller implanteres i det menneskelige legeme;" 

2. del: "understreger vigtigheden af, at der snarest bliver nedsat passende bemandede 

udvalg om robotetiske spørgsmål på hospitaler og andre behandlingsinstitutioner, der 

skal overveje og medvirke til at løse usædvanlige og komplicerede etiske problemer 

vedrørende spørgsmål, der berører pleje og behandling af patienter; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde retningslinjer for at støtte 

sådanne udvalgs oprettelse og funktion;" 

 
§ 42 

1. del: teksten uden ordene: "at placere flere kvinder" 

2. del: disse ord 
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§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "i det mindste på nuværende tidspunkt" 

2. del: disse ord 

 
Bilag (under anden underoverskrift "Registrering af intelligente robotter") 

1. del: "Af hensyn til sporbarheden og for at lette gennemførelsen af yderligere 

henstillinger bør der indføres en ordning med registrering af avancerede robotter 

baseret på kriterierne for klassificering af robotter. Registreringsordningen og 

registret bør gælde i hele EU og omfatte det indre marked" 

2. del: "og kan forvaltes af et EU-agentur for robotteknologi og kunstig intelligens, hvis der 

oprettes et sådant agentur." 

 
Bilag (9. underoverskrift) 

1. del: "Forskere inden for robotteknologi bør forpligte sig til at overholde de højeste etiske 

og faglige standarder" 

2. del: "og følgende principper:" 

 
Bilag (under 9. underoverskrift) 

1. del: "Nytte — robotter bør varetage menneskers interesser;" 

2. del: "Ingen skade — doktrinen "for det første, gør ikke skade", hvorefter robotter ikke 

må skade et menneske;" 

3. del: "Autonomi — evnen til at træffe en informeret beslutning uden tvang angående 

vilkårene for interaktion med robotter;" 

4. del "Retfærdighed — fair fordeling af fordelene ved robotteknologi og overkommelige 

priser for robotter inden for hjemmepleje og sundhedsydelser i særdeleshed" 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1. del: "mener, at der bør indføres et omfattende system til registrering af avancerede 

robotter i EU's indre marked, hvor det er relevant og nødvendigt for bestemte 

kategorier af robotter, og opfordrer Kommissionen til at opstille kriterier for 

klassificeringen af de robotter, der skal registreres;" 

2. del: "opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at undersøge, om det vil være 

hensigtsmæssigt, at registreringssystemet og registret forvaltes af et EU-agentur for 

robotteknologi og kunstig intelligens;" 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1. del: "fremhæver betydningen af at forudse ændringer i samfundet i betragtning af de 

konsekvenser, som udviklingen og anvendelsen af robotteknologi og kunstig 

intelligens kan få; anmoder Kommissionen om at analysere forskellige mulige 

scenarier og deres konsekvenser for levedygtigheden af de sociale sikringsordninger 

i medlemsstaterne;" 

2. del: "er af den opfattelse, at der bør indledes en bred debat om nye 

beskæftigelsesmodeller og om bæredygtigheden af vores skattesystemer og sociale 

systemer på grundlag af eksistensen af en tilstrækkelig indkomst, herunder 

muligheden af at indføre en generel minimumsindkomst;" 
 

Diverse: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Luis de Grandes Pascual havde trukket 

deres underskrifter til ændringsforslag 4, 5,6, 7 og 8 tilbage. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius og Sander Loones havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 4, 5, 

6, 7 og 8. 

Ændringsforslag 4 bortfaldt, da det ikke nåede tærsklen på 38 medlemmer. 
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10. Det europæiske cloud-initiativ 

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF AN - 39, 536, 6 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  

(ITRE) 

AN + 444, 93, 50 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 1 
 

 

11. Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde 

Betænkning: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Luftfartsstrategi for Europa 

Betænkning: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 4 Verts/ALE AN - 118, 432, 11 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 444, 102, 15 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 9 1 GUE/NGL AN - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE AN - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE AN + 101, 436, 18 

Efter § 15 2 GUE/NGL AN - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE AN - 132, 398, 4 

§ 40 § originaltekst AN + 497, 52, 4 

§ 41 § originaltekst div   

1/AN + 494, 51, 6 

2/AN + 438, 98, 15 

Efter § 41 3 GUE/NGL AN - 144, 396, 4 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 397, 99, 49 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2. del), 40, 41 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 5 

1. del: "glæder sig over Kommissionens forslag til at revidere forordning nr. 868/2004 om 

at afhjælpe nuværende illoyal praksis, som f.eks. uacceptabel statsstøtte, der hverken 

er tilstrækkelig eller effektiv, og således kaste lys over de primære bekymringer, der 

omgærder potentielle fordrejninger af konkurrencen inden for rammerne af EU's 

regler;" 

2. del: "understreger imidlertid, at hverken en uacceptabel tendens til protektionisme eller 

foranstaltninger i sig selv til at sikre fair konkurrence kan garantere 

konkurrenceevnen i EU's luftfartssektor;" 

 
§ 41 

1. del: teksten uden ordene: "og anmoder Kommissionen om at regulere, når det er 

nødvendigt" 

2. del: disse ord 
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13. Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - 

Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem 

Forslag til beslutning: B8-0149/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0149/2017  

(REGI) 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 378, 129, 8 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 333, 132, 43 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §§ 3 (2. del), 9 (2. del) 

 
Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. del: teksten uden ordene: "herunder yderligere former for fleksibilitet såsom fleksibilitet 

mellem prioriteter og mellem operationelle programmer efter anmodning fra de 

relevante forvaltningsmyndigheder" 

2. del: disse ord 
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EFDD 

§ 3 

1. del: "understreger, at anvendelsen af finansielle instrumenter under ESI-fondenes 

operationelle programmer på grund af forsinkelser i gennemførelsen kan øge de 

allerede eksisterende risici for lave udbetalingssatser, store kapitalindskud, 

manglende evne til at tiltrække tilstrækkelig privat kapital, lav gearingseffekt og 

problematisk geninvestering; bemærker, at der er behov for yderligere afklaring og 

tiltag for at opnå en ensartet kapacitet til at anvende de finansielle instrumenter som 

løftestænger i medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at bruge 

instrumenter, der stillet til rådighed af Kommissionen og EIB, på en afbalanceret 

måde;" 

2. del: "minder desuden om muligheden for at kombinere finansiering fra ESI-fondene og 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) for at modvirke et fald i 

investeringer, navnlig i sektorer med det største vækst- og beskæftigelsespotentiale;" 

 
§ 9 

1. del: teksten uden ordene: "EFSI" 

2. del: disse ord 
 


