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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. Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire 

Forslag til beslutning: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0191/2017  

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim 

Forslag til beslutning: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0190/2017  

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

§ 19 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 451, 73, 86 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE Endelig afstemning om fælles beslutningsforslag RC-B8-0190/2017 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D § 19 
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3. Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima 

Forslag til beslutning: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, 
B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0193/2017  

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

§ 6 § originaltekst vs +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 6 
 

 

4. EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 

Forslag til beslutning: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, 
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B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § originaltekst vs +  

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE AN - 197, 371, 50 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 15 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 27 

1. del: "opfordrer EU til sammen med andre partnerlande at arbejde for gennemførelse af 

FN vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder, herunder 

foranstaltninger til at tilskynde flere stater til at vedtage nationale handlingsplaner og 

engagere sig i arbejdet i FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR);" 

2. del: "gentager sin opfordring til alle stater og EU om at deltage aktivt og konstruktivt i 

hurtigst muligt at udforme et juridisk bindende instrument, der regulerer den 

internationale menneskerettighedslovgivning samt transnationale selskabers og 

andre virksomheders aktiviteter med henblik på at forebygge, efterforske, afhjælpe 

og sikre adgang til retsmidler i tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, når disse 

finder sted;" 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene: "kønsidentitet", "og seksuel orientering" og "herunder den nye 

uafhængige ekspert om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af 

seksuel orientering og kønsidentitet;" 

2. del: "kønsidentitet" 

3. del: "og seksuel orientering" 

4. del "herunder den nye uafhængige ekspert om beskyttelse mod vold og 

forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;" 
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§ 23 

1. del: "opfordrer EU til fortsat at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og til aktivt 

at støtte arbejdet i UN Women og initiativer til at integrere kønsaspektet i sine 

aktiviteter og programmer; opfordrer til fortsatte støtteforanstaltninger til styrkelse 

af kvinders og pigers indflydelse og status samt udryddelse af alle former for vold og 

diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; opfordrer kraftigt 

EU til at fremme tværregionale initiativer til fremme, beskyttelse og gennemførelse 

af kvinders rettigheder" 

2. del: "og bidrage til at sikre fuld og effektiv gennemførelse af 

Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale 

konference om befolkning og udvikling (ICPD)" 

3. del: "og fortsætte sit engagement i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheder i 

denne forbindelse;" 
 

 

5. Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse 

i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I 

Betænkning: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 156 kor. udv. AN + 558, 17, 45 

Erklæringer 157 kor. udv.  +  

 

Diverse: 
Betænkningen var den 20. maj 2015 blevet henvist til fornyet behandling i udvalget med henblik på 

interinstitutionelle forhandlinger. 
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6. EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren ***I 

Betænkning: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 118 kor. udv. AN + 535, 38, 48 

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt * 

Tekst som helhed 118 kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-117 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

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

at der fortsættes med afstemningen om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. 

Parlamentet stemmer om denne eventuelle anmodning (forretningsordenens artikel 59, stk. 3 og 4). 
 

 

7. Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten 

Betænkning: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter henvisning 13 1 ordførerne  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 360, 212, 48 
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8. En integreret EU-politik om Arktis 

Betænkning: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 13 § originaltekst div   

1/AN + 334, 265, 20 

2/AN - 183, 414, 20 

§ 14 § originaltekst div   

1/AN + 561, 43, 15 

2/AN + 301, 289, 27 

3/AN + 386, 212, 21 

§ 41 1 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ originaltekst AN - 187, 287, 148 

Efter § 56 2 mindst 76 

medlemmer 

 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 483, 100, 37 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer 

§§ 13, 41 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer 

§ 13 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at forbyde tilskud til brug af fossile brændstoffer, som 

sænker omkostningerne til energiproduktion ved brug af disse brændstoffer for at 

fjerne incitamenter for udnyttelse og anvendelse af fossile brændstoffer;" 

2. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til i internationale fora 

at arbejde hen imod et totalt forbud mod udvinding af olie og gas i Arktis i fremtiden 

for at nå målet om en lavemissionsøkonomi;" 
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§ 14 

1. del: "opfordrer EU til at fremme strenge reguleringsmæssige sikkerhedsstandarder på 

området for miljøbeskyttelse og miljøsikkerhed i forbindelse med olieefterforskning, 

-prospektering og -fremstilling på internationalt plan;" 

2. del: "anmoder om et forbud mod olieboring i EU's og EØS' isdækkede, arktiske 

farvande" 

3. del: "og om fremme gennem EU af sammenlignelige sikkerhedsstandarder i Arktisk Råd 

og for arktiske kyststater;" 
 

 

9. 2016-rapport om Montenegro 

Betænkning: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE VE - 288, 302, 21 

§ A 5 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 471, 98, 41 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "der var behov for", "en del af" og "eksterne aktører" 

2. del: "der var behov for" 

3. del: "en del af" 

4. del "eksterne aktører" 

 
§ 5 

1. del: teksten uden ordet: "Ruslands" 

2. del: disse ord 

 
§ 36 

1. del: teksten uden ordene: "herunder til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1671, som på ny 

bekræftede EU's restriktive foranstaltninger mod Rusland" 

2. del: disse ord 
 

 

10. E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer 

Betænkning: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 16 § originaltekst vs/VE + 414, 156, 16 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 314, 271, 9 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 23 § originaltekst vs/VE + 350, 235, 4 

§ 27 § originaltekst vs/VE + 317, 249, 20 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 1 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 41 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 299, 285, 6 

§ 43 § originaltekst vs +  

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 459, 53, 47 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer 

§§ 16, 23, 27, 43 
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Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "gennem segmenterede proaktive værktøjer, der giver adgang 

til alle dokumenter, som indgår i Parlamentets akter;" 

2. del: disse ord 

 
§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "anbefaler endvidere Kommissionen at fokusere på open 

source-løsninger, som nemt kan rulles ud på hele det digitale indre marked;" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer de politiske grupper i Parlamentet og de europæiske 

politiske partier til at øge mulighederne for offentlige debatter og e-deltagelse;" 

2. del: disse ord 

 
§ 41 

1. del: teksten uden ordene: "foreslår i denne henseende, at mulige ændringer i statutten for 

de europæiske politiske partier bør overvejes, og at disse bør omfatte og fremme 

praksisser for e-deltagelse" 

2. del: disse ord 

 
§ A 

1. del: teksten uden ordene: "idet de vender ryggen til politiske beslutningsprocesser, og der 

er en stigende risiko for mistillid til politik blandt borgerne;" 

2. del: disse ord 

 
§ G 

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

2. del: disse ord 

 


