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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. Ansvarlighed ved hestehold og -pasning 

Betænkning: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Kviksølv ***I 

Betænkning: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 103 kor. udv. AN + 663, 8, 28 

Erklæring 104 kor. udv.  +  

Erklæring 105 kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt * 

Tekst som helhed 103 kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-58 

62-102 

kor. udv.  ↓  

Artikel 10, § 1 103PC kor. udv.  ↓  

106 EFDD AN ↓  

59 kor. udv.  ↓  

Artikel 10, efter § 1 107 EFDD AN ↓  

103PC kor. udv.  ↓  

60 kor. udv.  ↓  

108 EFDD AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

103PC kor. udv.  ↓  

61 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 106, 107, 108 
 

Diverse: 

Ændringsforslag 109-111 var blevet annulleret. 

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

fortsætte med afstemningen om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. 

Parlamentet stemmer om dette eventuelle forslag (forretningsordenens artikel 59, stk. 3 og 4). 
 

 

 

3. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for 

virksomhedsledelse ***I 

Betænkning: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 32 kor. udv. AN + 646, 39, 13 

 

 

Diverse: 

Betænkningen var blevet sendt til fornyet udvalgsbehandling den 8. juli 2015 med henblik på 

interinstitutionelle forhandlinger. 
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4. Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I 

Betænkning: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

AN - 123, 562, 14 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 107 kor. udv. AN + 491, 178, 28 

Fælles erklæring 108 rev kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt * 

Tekst som helhed 107 kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 2, § 2 41 kor. udv.  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 4, § 1 141 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

Artikel 4, § 2 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

43 kor. udv.  
↓ 

 

130 EFDD AN 
↓ 

 

Artikel 4, § 2, efter § 4 142 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Artikel 5, § 1, 

indledning 

121 EFDD  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Artikel 5, § 2, § 1 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

143 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

56 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 5, § 3 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Artikel 5 b 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Artikel 6 136S EFDD AN 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Artikel 6, § 3 107PC kor. udv.  
↓ 

 

61 kor. udv.  
↓ 

 

62 kor. udv.  
↓ 

 

63 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 6, efter § 3 144 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

145 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

148 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

Artikel 7 149 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

64-65 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 10 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

150 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

67 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 10 b, § 2 153 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+MEPs 

 
↓ 

 

107PC kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 10 b, § 3 107PC kor. udv.  
↓ 

 

154 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

Artikel 10 c 75 kor. udv.  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

Artikel 12, § 2 156 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

81 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 13, § 4 84 kor. udv.  
↓ 

 

157 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 13 a 131 EFDD  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

86 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 16 a 146 EFDD AN 
↓ 

 

88 kor. udv.  
↓ 

 

Artikel 17 114 ALDE  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

89 kor. udv.  
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori A 

133S EFDD AN 
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori A, § 6 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

158 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

91= 

115= 

 

ALDE 

 
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori A, efter § 6 

92 kor. udv.  
↓ 

 

159 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori A, § 7 

107PC kor. udv.  
↓ 

 

93+94 kor. udv.  
↓ 

 

160 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori A, § 8 

107PC kor. udv.  
↓ 

 

95 kor. udv.  
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori B, § 7 

147S EFDD AN 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

161 mindst 38 

medlemmer 

AN 
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori C, § 5 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

162 mindst 38 

medlemmer 

AN 
↓ 

 

99 kor. udv.  
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori C, § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

mindst 38 

medlemmer 

kor. udv. 

AN 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Bilag II, del II, 

kategori D 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Bilag I, del 3 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

164 mindst 38 

medlemmer 

AN 
↓ 

 

§ 4 9 kor. udv.  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

§ 5 124S EFDD AN 
↓ 

 

10 kor. udv.  
↓ 

 

Efter § 7 16 kor. udv.  
↓ 

 

137 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

§ 8 125 EFDD  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

18 kor. udv.  
↓ 

 

§ 9 126S EFDD AN 
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

138 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

139 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

§ 10 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

127 EFDD AN 
↓ 

 

20 kor. udv.  
↓ 

 

§ 12 107PC kor. udv.  
↓ 

 

22 kor. udv.  
↓ 

 

§ originaltekst AN 
↓ 

 

Efter § 13 140 mindst 38 

medlemmer 

 
↓ 

 

§ 14 107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

128 EFDD AN 
↓ 

 

25 kor. udv.  
↓ 

 

§ 17 110 EFDD  
↓ 

 

107PC kor. udv. AN 
↓ 

 

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: ændringsforslag 94, 107, 109, 122, 160, 164 

mindst 38 

medlemmer: 

bilag I, del II, kategori A, § 8 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 38 

medlemmer: 

ændringsforslag 107PC: artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 3, bilag I, del II, kategori A, § 

7  

bilag I, del II, kategori A, § 8 

ALDE: ændringsforslag 107PC: § 14, artikel 5, § 3, artikel 5 b  

Kommissionens forslag: § 12 og artikel 6, § 3 (ændringsforslag 63) 
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Diverse: 

Ændringsforslag 111, 112, 132, 134 og 135 var blevet annulleret. 

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

fortsætte med afstemningen om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. 

Parlamentet stemmer om dette eventuelle forslag (forretningsordenens artikel 59, stk. 3 og 4). 
 

 

5. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk 

og elektronisk udstyr ***I 

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

34 ENF  -  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

11 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

20 kor. udv. vs +  

25 kor. udv. vs +  

26 kor. udv. vs/VE - 214, 479, 2 

33 kor. udv. vs +  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 624, 67, 6 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE ændringsforslag 26 

ENF: ændringsforslag 20, 25, 33 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

ændringsforslag 11 

1. del: teksten uden ordene: "bør der lægges vægt på at sikre, at overførsel af affald er i 

overensstemmelse med EU-miljørettens principper og krav, navnlig 

nærhedsprincippet, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet" og 

"Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre ulovlig 

overførsel af affald." 

2. del: disse ord 
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6. Affald ***I 

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

243 ENF  -  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

kor. udv.  +  

7 kor. udv. div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

1 +  

2 +  

14 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

15 kor. udv. vs +  

32 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

35 kor. udv. vs +  

38 kor. udv. vs/VE - 294, 376, 25 

39 kor. udv. vs +  

82 kor. udv. vs +  

98 kor. udv. vs +  

100 kor. udv. vs -  

104 kor. udv. vs +  

106 kor. udv. vs -  

107 kor. udv. vs +  

120 kor. udv. vs +  

122 kor. udv. vs +  

123 kor. udv. vs +  

127 kor. udv. vs +  

145 kor. udv. div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

146 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

163 kor. udv. vs -  

166 kor. udv. vs +  

169 kor. udv. div   

1/AN + 596, 91, 11 

2/AN + 351, 329, 13 

174 kor. udv. vs +  

198 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

212 kor. udv. vs +  

213 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

221 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

231 kor. udv. vs +  

Artikel 3, nr. 1 a 247 ENF  -  

Artikel 3, nr. 1 a, 

første afsnit, litra a 

81PC kor. udv.  +  

Artikel 3, nr. 1 a, 

første afsnit, litra b 

81PC kor. udv. VE + 353, 334, 10 

251 PPE AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 3, nr. 1 a, efter 

andet afsnit 

81PC kor. udv.  +  

Artikel 3, nr. 20, efter 

litra d 

235 Verts/ALE  -  

Artikel 8 a 252S ECR AN - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

kor. udv.  +  

138 kor. udv.  -  

Artikel 9, § 1, efter led 

4 

239 EFDD AN - 121, 532, 46 

240 EFDD AN - 118, 547, 31 

Artikel 9, efter § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Artikel 9 b 155 kor. udv. AN + 599, 91, 8 

Artikel 11 b 248 ENF  -  

183-

185 

kor. udv.  +  

Artikel 22, § 1, afsnit 

2 

237 Verts/ALE  +  

200 kor. udv.  ↓  

Artikel 22, efter § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Artikel 38, § 1 249S ENF  -  

224 kor. udv.  +  

Før bilag I 241 EFDD AN - 280, 398, 20 

234 kor. udv. vs +  

§ 6 244 ENF  -  

18 kor. udv.  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 12 245S ENF  -  

36 kor. udv.  +  

§ 14 42 kor. udv. VE + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

§ 19 246S ENF  -  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 576, 95, 27 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE ændringsforslag 169, 251 

ENF: ændringsforslag 155 

EFDD ændringsforslag 239, 240 og 241, artikel 8 a 

ECR, Verts/ALE: ændringsforslag 169, 252; 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: ændringsforslag 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 

231, 234 

S&D ændringsforslag 100, 106, 163 

PPE ændringsforslag 38, 138 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

ændringsforslag 221 

1. del: teksten uden ordene: "d) forelægge en omfattende revision af Unionens lovgivning 

om miljøvenligt design for at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte alle de 

vigtigste produktgrupper, herunder ikke-energirelaterede produktgrupper, og gradvist 

inddrage aspekter af relevans for ressourceeffektiviteten i de obligatoriske krav til 

produktdesign og tilpasse bestemmelserne om miljømærkning."" 

2. del: disse ord 

 

ENF: 

ændringsforslag 14 

1. del: teksten uden ordene: "handels- og industriaffald" og "og madaffald" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 32 

1. del: teksten uden ordene: "og sigte mod at afkoble den fra økonomisk vækst" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 145 

1. del: teksten uden ordene: "b) afkobling af affaldsproduktion fra økonomisk vækst;" og 

"d) reduktion af madaffald i Unionen med henholdsvis 30 % senest i 2025 og 50 % 

senest i 2030 sammenlignet med niveauet i 2014" 

2. del: disse ord 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_DA.docx 18 PE 601.334 

ændringsforslag 146 

1. del: teksten uden ordene: "begrænse den samlede produktion af madspild" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 198 

1. del: teksten uden ordene: "ved kilden" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 213 

1. del: "Det Europæiske Miljøagentur offentliggør hvert andet år en rapport, der indeholder 

en evaluering af fremskridtene, der er gjort i forbindelse med færdiggørelsen og 

gennemførelsen af affaldsforebyggelsesprogrammerne, og de opnåede resultater for 

så vidt angår målsætningerne for affaldsforebyggelsesprogrammerne for hver 

medlemsstat og for Unionen som helhed," 

2. del: "herunder afkobling af affaldsproduktionen fra den økonomiske vækst og 

omstillingen til en cirkulær økonomi" 

 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 7 

1. del: teksten uden ordene: "styrke udbredelsen af vedvarende energi" 

2. del: disse ord 

 

ECR, PPE: 

ændringsforslag 169 

1. del: teksten uden ordene: "70 procent" (”procent” del af ordet ”vægtprocent”) 

2. del: disse ord 
 

 

7. Deponering af affald ***I 

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

47 ENF  -  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

29 kor. udv. AN + 392, 287, 17 

41 kor. udv. vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 1, før § 1 22 kor. udv.  -  

52 rev PPE  +  

Artikel 5, efter § 6 50 GUE/NGL VE - 108, 585, 4 

Artikel 5 a 49S ENF  -  

35 kor. udv.  +  

36 kor. udv.  +  

Efter § 1 51 PPE  +  

4 kor. udv.  ↓  

§ 9 48S ENF  -  

16 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 583, 95, 18 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

 

Verts/ALE, ECR, PPE: ændringsforslag 29 

ENF:                    ændringsforslag 47 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: ændringsforslag 41 
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8. Emballage og emballageaffald ***I 

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

86 ENF  -  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

3 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

21 kor. udv. vs +  

27 kor. udv. vs -  

39 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

40 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

50 kor. udv. div   

1/AN + 599, 45, 54 

2/AN + 358, 304, 31 

51 kor. udv. div   

1/AN + 597, 48, 55 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 360, 309, 25 

52 kor. udv. div   

1/AN + 632, 41, 26 

2/AN + 361, 304, 28 

53 kor. udv. div   

1/AN + 621, 51, 25 

2/AN + 359, 300, 28 

57 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

68 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

Artikel 4, § 1, efter 

afsnit 2 

85 Verts/ALE AN - 333, 343, 23 

Artikel 6 b 88S ENF  -  

65-66 kor. udv.  +  

Efter § 5 89 PPE  +  

19 kor. udv.  ↓  

§ 13 87S ENF  -  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 582, 88, 28 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: ændringsforslag 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: ændringsforslag 85 

ENF: ændringsforslag 86 

PPE ændringsforslag 50, 51 (2. del), 52, 53 (2. del) 
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Anmodning om særskilt afstemning 

S&D ændringsforslag 27 

ENF: ændringsforslag 21 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR, PPE 

ændringsforslag 50 

1. del: teksten uden ordene: "70 procent" (”procent” del af ordet ”vægtprocent”) 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 51 

1. del: indledning 

2. del: nr. i) til vi) 

 
ændringsforslag 52 

1. del: teksten uden ordene: "80 procent" (”procent” del af ordet ”vægtprocent”) 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 53 

1. del: indledning 

2. del: nr. i) til iv) + sletning af nr. v) 

 

S&D 

ændringsforslag 68 

1. del: teksten uden ordene: "eller en kombination heraf – adskilt fra restaffald" 

2. del: disse ord 

 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 3 

1. del: teksten uden ordene: "styrke udbredelsen af vedvarende energi" 

2. del: disse ord 

 

ENF: 

ændringsforslag 39 

1. del: teksten uden ordene: "handels- og industriaffald" 

2. del: disse ord 
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ændringsforslag 40 

1. del: "Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at minimere emballages 

miljøvirkninger og bidrage til at nå målene for affaldsforebyggelse, jf. artikel 9, stk. 

-1, i direktiv 2008/98/EF. Sådanne foranstaltninger skal omfatte udvidet 

producentansvar som defineret i artikel 8, stk. 1, tredje afsnit, og incitamenter til at 

fremme anvendelsen af emballage, der kan genbruges. 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at opnå en varig reduktion i forbruget af 

emballage, som ikke kan genanvendes, og af overflødig emballage. Sådanne 

foranstaltninger må ikke bringe hygiejnen eller fødevaresikkerheden i fare. 

Desuden kan medlemsstaterne træffe andre foranstaltninger i samråd med 

økonomiske operatører samt forbruger- og miljøorganisationer, som tager sigte på at 

samle og udnytte de forskellige initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i 

medlemsstaterne.  

De skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1." 

2. del: "Medlemsstaterne skal ved hjælp af passende økonomiske instrumenter andre 

foranstaltninger skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet. Disse 

instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, der er anført i bilag IVa til 

direktiv 2008/98/EF." 

 
ændringsforslag 57 

1. del: teksten uden litra b) 

2. del: litra b) 
 

 

9. Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 

Betænkning: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 305, 368, 20 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 340, 331, 15 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 357, 313, 20 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 324, 302, 69 

§ 18 § originaltekst vs/VE + 354, 318, 15 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 339, 305, 44 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § originaltekst div   

1/AN + 597, 40, 59 

2/AN + 426, 221, 35 

3/AN + 370, 286, 34 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

§ 31 § originaltekst div   

1/AN + 568, 60, 66 

2/AN + 530, 112, 40 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 526, 127, 40 

§ 37 § originaltekst vs +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 462, 154, 69 

§ 40 § originaltekst vs +  

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D AN + 428, 221, 44 

§ originaltekst div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

§ 47 2 ECR AN - 216, 408, 67 

§ originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 48 § originaltekst AN + 454, 125, 100 

§ 50 § originaltekst AN + 471, 160, 57 

§ 60 § originaltekst AN + 356, 273, 54 

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § originaltekst vs +  

§ AD § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 323, 328, 37 

§ AH § originaltekst AN + 388, 255, 51 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 369, 188, 133 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE § AH, § 46 (3. del), ændringsforslag 1 

ECR: ændringsforslag 2 

S&D §§ 15 (2. del), 22, 31, 33 (2. del), 46, 48, 60, § AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2. del), 22 (3. del), 31 (2. del), 33 (22. del), 38 (22. del), 46, 48, 50, 60, § AH 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ D 

1. del: "der henviser til, at beskæftigelsen blandt kvinder i 2015 nåede et rekordhøjt niveau 

med 64,5 %, men stadig var betydeligt lavere end for mænd, nemlig 75,6 %; der 

henviser til, at kvinder beklageligvis er fire gange så tilbøjelige til at påtage sig og 

forblive i deltidsbeskæftigelse, ofte ufrivilligt;" 

2. del: "der henviser til, at mange unge forbliver i fattigdom, selv om de er i arbejde, 

navnlig i Grækenland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Portugal og Slovakiet;" 
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§ AD 

1. del: "der henviser til, at forholdene er blevet værre for visse grupper kvinder, som ofte 

oplever en ophobning af flere forskellige problemer og risici og omfattende 

forskelsbehandling," 

2. del: "især kvinder med handicap, kvinder med ansvar for pasningskrævende personer, 

ældre kvinder, mindretals- og immigrantkvinder, kvindelige flygtninge og 

asylansøgere, kvinder med ringe eller ingen uddannelse, kvindelige ofre for 

kønsbaseret vold, kvindelige medlemmer af LGBTI-samfundet osv.;" 

 
§ 4 

1. del: "anmoder Kommissionen om en større vurdering af og foranstaltninger til at 

håndtere og tage skridt til at standse indvirkninger som følge af nedskæringer af 

offentlige udgifter, som har negative følger for kvinders rettigheder og ligestilling 

mellem kønnene i medlemsstaterne; " 

2. del: "beklager kraftigt, at sparepolitikkerne drastisk bremser fremskridt med at opnå 

ligestilling mellem kønnene og følgelig marginaliserer kvinder i samfundet og på 

arbejdspladsen;" 

 
§ 5 

1. del: "beklager fraværet af integrering af kønsaspektet i Europa 2020-strategien og 

opfordrer til, at der indføjes en generel og kraftigere integration af kønsaspektet, som 

tager fat om de strukturelle årsager til kvinders fattigdom," 

2. del: "navnlig i forbindelse med formulering af landespecifikke anbefalinger, og til, at der 

i de årlige vækstundersøgelser indføjes konkrete politikretningslinjer om 

begrænsning af kønsuligheder;" 

 
§ 6 

1. del: teksten uden ordene: "især blandt ældre kvinder, enlige mødre, kvinder, der er ofre 

for kønsbaseret vold, kvinder med handicap, migrantkvinder, kvindelige flygtninge 

og asylansøgere og kvinder tilhørende mindretal;" 

2. del: disse ord 

 
§ 7 

1. del: teksten uden ordene: "herunder for transkønnede og interkønnede personer" 

2. del: disse ord 

 
§ 15 

1. del: "opfordrer Kommissionen til tæt koordineret med medlemsstaterne at forelægge en 

ambitiøs og omfattende pakke af lovgivnings- og ikke lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv som led i 

Kommissionens arbejdsprogram for 2017 og til at tage højde for den bebudede 

europæiske søjle for sociale rettigheder" 

2. del: "og revisionen af eksisterende direktiver om barselsorlov og forældreorlov(42) samt 

til forslag til direktiver om forældreorlov og plejeorlov, der tilskynder til lige 

udnyttelse af orlovsordninger blandt mænd og kvinder i alle kategorier af 

arbejdstagere;" 
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§ 19 

1. del: teksten uden ordene: "tilskynder Portugal, Nederlandene, Luxembourg, Finland, 

Italien, Malta og Estland til at indfri det andet mål og Polen, Kroatien og Rumænien, 

hvor ingen af målene er tæt på at blive indfriet, til at øge deres indsats for at kunne 

tilbyde offentlig børnepasning for at bidrage til at opnå en bedre balance mellem 

arbejdstagernes privatliv og arbejdsliv;" 

2. del: disse ord 

 
§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "til Kommissionen og" og "europæisk"  

2. del: "til Kommissionen og" 

3. del: "europæisk" 

 
§ 22 

1. del: teksten uden ordene: "og arbejde til samme værdi" og "og til at anmode 

virksomhedernes om at indføre interne mekanismer til afdækning af lønforskelle" 

2. del: "og arbejde til samme værdi" 

3. del: "og til at anmode virksomhedernes om at indføre interne mekanismer til afdækning 

af lønforskelle" 

 
§ 23 

1. del: teksten uden ordene: "mener, at det haster med at udvikle en definition på EU-plan 

af princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi" 

2. del: "mener, at det haster med at udvikle en definition på EU-plan af princippet om lige 

løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi" 

 
§ 24 

1. del: "fordømmer, at forskellen i pension mellem kønnene er steget i mere end halvdelen 

af medlemsstaterne;" 

2. del: "tilskynder Cypern, Tyskland og Nederlandene til at udjævne forskellen mellem 

mænds og kvinders pensioner, der er på næsten 50 %; opfordrer Malta, Spanien, 

Belgien, Irland, Grækenland, Italien og Østrig til at udjævne uligheden i 

pensionsdækning, idet mellem 11 % og 36 % af kvinderne i disse lande ikke har 

adgang til pension;" 

 
§ 25 

1. del: "lykønsker den svenske regering med at have opnået paritet i kønsrepræsentation og 

Slovenien og Frankrig med næsten at have opnået paritet og tilskynder Ungarn, 

Slovakiet og Grækenland, lande uden kvindelige regeringsmedlemmer(43), til at 

sikre, at kvinder er tilstrækkeligt repræsenteret på alle niveauer i den politiske og 

økonomiske beslutningstagning;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at sikre ligestilling mellem kønnene i stillinger på 

højt plan i deres regeringer, offentlige institutioner og organer og på valglister for at 

sikre, at der er ligelig repræsentation i lokalråd og i regionale og nationale 

parlamenter samt i Europa-Parlamentet;" 

3. del: "understreger, at flere undersøgelser har vist, at passende 

lovgivningsforanstaltninger kan føre til hurtige ændringer i balancen mellem 

kønnene på det politiske område; deler Kommissionens opfattelse, at kvoter, hvis de 

skal være effektive, skal ledsages af lovgivning vedrørende rækkefølgen af 

kandidatlister og passende sanktioner i tilfælde af krænkelser;" 
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§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "anmoder Rådet om at aktivere passerellebestemmelsen og 

vedtage en enstemmig beslutning om at tilføje kønsbestemt vold til de 

kriminalitetsområder, der er nævnt i artikel 83, stk. 1, i TEUF;" 

2. del: disse ord 

 
§ 33 

1. del: "glæder sig over medlemsstaternes fremskridt med at undertegne 

Istanbulkonventionen, det første retligt bindende instrument om forebyggelse og 

bekæmpelse af vold mod kvinder på internationalt plan, og opfordrer de 14 

medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret den, til at gøre det snarest; påskønner 

Kommissionens forslag fra marts 2016 om EU’s tiltrædelse af Istanbulkonventionen; 

opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremskynde forhandlingerne om 

undertegnelse og indgåelse af Istanbulkonventionen og til at støtte tiltrædelsen af 

den uden forbehold og på et bredt grundlag; opfordrer desuden Kommissionen til at 

indføje en definition af kønsbaseret vold på linje med bestemmelserne i direktiv 

2012/29/EU og til snarest muligt at forelægge en omfattende europæisk strategi for 

forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold," 

2. del: "hvori der bør indgå en bindende retsakt;" 

 
§ 38 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inkludere foranstaltninger til at 

beskytte kvinder og LGBTI-personer mod chikane på arbejdspladsen;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at revidere den nugældende EU-rammeafgørelse om 

bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad 

gennem strafferetten(45) for at medtage sexisme, hadforbrydelser og tilskyndelse til 

had på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønskarakteristika;" 

 
§ 42 

1. del: teksten uden ordene: "øjeblikkelig" og "og øjeblikkelig anerkendelse af kønsidentitet 

under asylprocedurerne som en voldsforebyggende foranstaltning;" 

2. del: "øjeblikkelig" 

3. del: "og øjeblikkelig anerkendelse af kønsidentitet under asylprocedurerne som en 

voldsforebyggende foranstaltning;" 

 
§ 46 

1. del: "gentager, at kvinder bør have kontrol over deres seksuelle og reproduktive sundhed 

og rettigheder;" 

2. del: "opfordrer alle medlemsstater til at sikre kvinder let adgang til frivillig 

familieplanlægning og den samlede vifte af ydelser inden for reproduktiv og seksuel 

sundhed, herunder prævention" 

3. del: "og abort;" 

4. del "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at gennemføre offentlige 

oplysningskampagner, der skal gøre mænd og kvinder fuldt bevidste om deres 

rettigheder og pligter i forbindelse med seksuelle og reproduktive spørgsmål;" 
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10. Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af 

varer og tjenesteydelser 

Betænkning: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 10 § originaltekst AN + 470, 147, 69 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaltekst AN + 381, 258, 46 

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 343, 333, 17 

henvisning 8 § originaltekst div   

1/AN + 573, 73, 42 

2/AN + 392, 223, 68 

henvisning 15 § originaltekst AN + 401, 252, 32 

§ I § originaltekst vs -  

§ J § originaltekst vs -  

§ L § originaltekst AN + 390, 259, 43 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 499, 104, 81 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D henvisning 8 og 15, §§ 10, 34, § L 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE henvisning 15, §§ I, J, L, §§ 10, 34 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

henvisning 8 

1. del: "der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold 

mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen)," 

2. del: "og dennes artikel 3, der definerer "køn" som "de socialt konstruerede roller, 

adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at være 

passende for kvinder og mænd"" 

 
§ 23 

1. del: teksten uden ordene: "gratis offentlige" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: teksten uden ordet: "fri" 

2. del: dette ord 

 
§ 39 

1. del: teksten uden ordene: "herunder afskrækkende sanktioner" 

2. del: disse ord 
 

 

11. EU-midler til ligestilling 

Betænkning: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 13 § originaltekst vs +  

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 282, 380, 25 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 453, 172, 56 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 52 § originaltekst AN - 327, 333, 22 

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 480, 116, 87 

Efter § 55 2 mindst 76 

medlemmer 

AN + 430, 179, 67 

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 425, 176, 78 

3/AN + 407, 203, 59 

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 356, 289, 40 

3/AN + 440, 170, 73 

§ 67 § originaltekst AN - 325, 328, 25 

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 78 § originaltekst div   

1/AN + 609, 50, 24 

2/AN + 352, 306, 16 

§ 79 § originaltekst AN - 310, 318, 56 

§ 80 1 ordfører AN + 332, 305, 51 

§ originaltekst AN ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 437, 166, 80 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: ændringsforslag 1 

PPE ændringsforslag 2 

mindst 76 

medlemmer 

§§ 35 (2. del), 55 (2. del), 56 (2. del), 79, 80 

Verts/ALE: ændringsforslag 2, §§ 52, 67, 56 (3. del), 62 (2. og 3. del) 

S&D §§ 67, 78, ændringsforslag 2 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "ulønnet arbejde er et vigtigt element i økonomisk effektivitet, 

og at" 

2. del: disse ord 

 
§ 17 

1. del: teksten uden ordet "obligatorisk" 

2. del: dette ord 

 
§ 35 

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

2. del: disse ord 

 
§ 55 

1. del: teksten uden ordene: "herunder adgang til prævention, svangerskabsforebyggelse og 

abort" 

2. del: disse ord 

 
§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder" og "som f.eks. kvinder, der har været udsat for vold, herunder seksuel 

vold, uledsagede mindreårige og andre sårbare grupper, herunder LGBTI-personer" 

2. del: "i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder" 

3. del: "som f.eks. kvinder, der har været udsat for vold, herunder seksuel vold, uledsagede 

mindreårige og andre sårbare grupper, herunder LGBTI-personer" 

 
§ 62 

1. del: teksten uden ordene: "migranter" og "samt LGBTI-personer" 

2. del: "migranter" 

3. del: "samt LGBTI-personer" 

 
§ 69 

1. del: "betragter EU-finansieringen på 6,17 mia. EUR, som er afsat under den aktuelle FFR 

til at nå målene i denne strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene, som et 

første skridt," 

2. del: "og anmoder om en forhøjelse af dette beløb i den næste FFR;" 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_DA.docx 34 PE 601.334 

§ 78 

1. del: "giver igen udtryk for sin bekymring over den tydelige skævhed – den største blandt 

alle EU-institutionerne – i den kønsmæssige sammensætning af Revisionsrettens 

medlemmer, som for øjeblikket består af 28 mænd og kun tre kvinder (to færre end 

ved begyndelsen af 2016);" 

2. del: "opfordrer Rådet til fra nu af, og indtil der er opnået en acceptabel balance, at foreslå 

Parlamentet to kandidater, en kvinde og en mand, i forbindelse med alle kommende 

udnævnelser;" 
 

 

12. Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder 

Betænkning: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 § originaltekst vs +  

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § originaltekst vs +  

§ 14 § originaltekst vs +  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § originaltekst vs +  

§ 27 § originaltekst vs +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ K § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ O § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 561, 71, 49 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer 

§ K 

1. del: "der henviser til, at big data-sektoren vokser med 40 % om året, dvs. syv gange 

hurtigere end IT-markedet; der henviser til, at koncentrationen af store datamængder, 

der produceres af nye teknologier, giver vigtige oplysninger til store virksomheder, 

hvilket medfører hidtil usete skift i magtbalancen mellem borgere, regeringer og 

private aktører;" 

2. del: "der henviser til, at en sådan koncentration af magt hos virksomheder kan 

konsolidere monopoler og misbrug og har en skadelig indvirkning på forbrugernes 

rettigheder og rimelige konkurrencevilkår på markedet;" 

3. del: "der henviser til, at den enkeltes interesser og beskyttelsen af de grundlæggende 

rettigheder bør undersøges nærmere i forbindelse med big data-samkøringer;" 

 
§ O 

1. del: "der henviser til, at dataanalyse og algoritmer i stigende grad har indflydelse på de 

oplysninger, der stilles til rådighed for borgerne" 

2. del: "der henviser til, at disse teknikker, hvis de misbruges, kan true de grundlæggende 

rettigheder til information såvel som mediefrihed og pluralisme; der henviser til, at 

offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne hænger direkte sammen med de 

demokratiske, sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund og med 

nødvendigheden af at bevare mediepluralisme som anført i protokollen om offentlig 

radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne i Amsterdamtraktaten 

(11997D/PRO/09);" 
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§ 4 

1. del: "understreger, at personers ringe viden om og forståelse af arten af big data gør det 

muligt, at personlige oplysninger anvendes på utilsigtede måder;" 

2. del: "bemærker, at uddannelse og oplysning om grundlæggende rettigheder er af stor 

betydning i EU;" 

3. del: "opfordrer indtrængende EU's institutioner og medlemsstaterne til at investere i 

digitale færdigheder og bevidstgørelse om digitale rettigheder, beskyttelse af og 

privatlivets fred og databeskyttelse blandt borgerne, herunder børn; understreger, at 

en sådan undervisning bør omfatte forståelsen af, hvordan principperne for/logikken 

af, hvordan algoritmer og automatiserede beslutningsprocesser fungerer, og hvordan 

de meningsfuldt skal fortolkes; understreger endvidere, at det er nødvendigt at 

bevidstgøre med henblik på at fremme forståelsen for, hvor og hvordan datastrømme 

er indsamlet (f.eks. web-harvesting, der kombinerer streamingdata fra sociale 

netværk og forbundne enheder og samler dem i en ny datastrøm);" 

 
§ 16 

1. del: "er af den opfattelse, at anvendelsen af end-to-end-kryptering også bør fremmes," 

2. del: "og hvis det er relevant," 

3. del: "i overensstemmelse med princippet om indbygget databeskyttelse; anbefaler, at 

enhver fremtidig lovgivningsmæssig ramme i denne forbindelse udtrykkeligt 

forbyder krypteringsudbydere, udbydere af kommunikationstjenester og alle andre 

organisationer (på alle niveauer af forsyningskæden) at tillade eller fremme 

"bagdøre";" 

 
§ 31 

1. del: "advarer om, at maksimal forsigtighed er påkrævet som følge af de beslutninger og 

foranstaltninger, som de retshåndhævende myndigheder — herunder ved hjælp af 

databehandling og dataanalyse — træffer med hensyn til borgernes liv og rettigheder 

for at forhindre ulovlig forskelsbehandling og forfølgelse af visse personer eller 

grupper af personer, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, etnisk eller 

social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre 

anskuelser, ejendom, fødsel, handicap, alder, køn, kønsudtryk eller-identitet, seksuel 

orientering, opholdsstatus, helbred eller tilhørsforhold til et nationalt mindretal," 

2. del: "ofte er omfattet af etnisk profilering eller mere intens retshåndhævende 

politiarbejde, samt enkeltpersoner, der f.eks. er defineret ud fra særlige egenskaber;" 

3. del: "kræver tilstrækkelig uddannelse af dem, der primært er indsamlere af data, og 

brugere af de indberetninger, som er afledt af dataanalysen;" 
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13. Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum 

Betænkning: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 PPE AN - 235, 388, 62 

§ 34, efter led 2 3 mindst 76 

medlemmer 

AN + 356, 254, 71 

§ H 2 ordfører  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) 

AGRI 

AN + 410, 205, 59 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 3; 

 


