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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. Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde 

(FELO)*** 

Henstilling: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl * 

Betænkning: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 632, 9, 33 

 

 

3. EU's politiske forbindelser med Indien 

Betænkning: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 520, 73, 86 

 

 

4. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien 

Betænkning: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet og tre 
femtedele af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 658, 6, 26 
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5. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af 

EU’s Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien. 

Betænkning: Jens Geier (A8-0281/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 660, 6, 27 

 

 

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

ansøgning EGF/2017/002FI/MICROSOFT 2 

Betænkning: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet og tre 

femtedele af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 600, 83, 9 

 

 

7. EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende 

begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede 

gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I 

Betænkning: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg: særskilt 

5 kor. udv. AN + 542, 119, 28 

13 kor. udv. AN + 571, 115, 6 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

afstemning 
16 kor. udv. AN + 545, 117, 31 

21 kor. udv. AN + 527, 157, 6 

23 kor. udv. AN + 569, 93, 27 

24 kor. udv. AN + 571, 93, 27 

31 kor. udv. AN + 570, 118, 6 

32 kor. udv. AN - 143, 546, 4 

35 kor. udv. AN + 581, 113, 3 

Artikel 3 d, § 2 36 PPE div   

1 +  

2 -  

17 kor. udv. div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

Artikel 3d – stk. 4 – 

afsnit 1 

42 PPE  +  

20 kor. udv.  ↓  

44 mindst 38 

medlemmer 

 ↓  

Artikel 12, efter § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Artikel 28 a, § 2, afsnit 

1 

26 kor. udv. AN + 547, 118, 23 

45 mindst 38 

medlemmer 

 -  

Artikel 28 b – stk. 1 30 kor. udv.  +  

46 mindst 38 

medlemmer 

 ↓  

Artikel 28b – stk. 2 37 PPE  -  

§ 3 38 PPE  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 39 PPE  +  

3 kor. udv.  ↓  

§ 5 40 PPE VE - 255, 431, 7 

4 kor. udv. AN + 544, 110, 35 

Efter § 6 41 PPE div   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

43 mindst 38 

medlemmer 

 -  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 601, 69, 26 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

medlemmer ændringsforslag 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31. 32, 35 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE, ECR: ændringsforslag 32 

ALDE: ændringsforslag 21 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 41 

1. del: "Der er blevet vedtaget en række lovgivningsmæssige retsakter på EU-plan, som 

sigter mod at forebygge opsplitningen af det europæiske luftrum for at fremme 

strømmen af lufttrafik og kontrollen over brugen af luftrummet og derved reducere 

emissioner." 

2. del: "CORSIA-ordningen bør inden for Unionen betragtes som en del af ICAO's såkaldte 

"kurv af foranstaltninger" sammen med medlemsstaternes fuldstændige 

gennemførelse af lovgivningen for det fælles europæiske luftrum, SESAR, 

anvendelsen af GNSS til satellitbaseret navigation og fælles teknologiinitiativer 

såsom Clean Sky og fællesforetagendet Clean Sky II." 

3. del: "Alle indtægter fra provenuet af fremtidig auktionering af kvoter bør i fremtiden 

være øremærket til udvikling af ovennævnte forsknings- og udviklingsprogrammer 

samt fælles projekter, der sigter mod at udvikle et sæt af grundlæggende 

interoperable funktionsmuligheder inden for alle medlemsstater, navnlig dem, der 

forbedrer luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af luftfartstjenester og udnyttelsen af 

luftrummet, som kræves for gennemførelsen af den europæiske ATM-masterplan." 
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4. del "Kommissionen bør ligeledes aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 

medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af GMBM for at reducere 

drivhusgasemissioner fra luftfarten, herunder oplysninger om brugen af indtægter, 

som medlemsstaterne har indsendt i overensstemmelse med artikel 17 i forordning 

(EU) nr. 525/2013." 

 

ALDE: 

ændringsforslag 17 

1. del: "Fra 1. januar 2021 bortauktioneres 50 % af kvoterne. Denne procentdel kan blive 

forhøjet som led i den generelle revision af dette direktiv." 

2. del: "De resterende gratis tildelinger af kvoter anvendes om nødvendigt for at undgå 

anvendelsen af artikel 10a, stk. 5, mellem 2021 og 2030." 

 
ændringsforslag 36 

1. del: "Fra 1. januar 2021 bortauktioneres 50 % af kvoterne," 

2. del: "forudsat at disse ikke skal bruges til at forhindre anvendelsen af artikel 10a, stk. 5, 

mellem 2021 og 2030. I så fald skal de anvendes til dette formål." 
 

 

8. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I 

Betænkning: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-23 

25-50 

52-64 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - særskilt 

afstemning 

24 kor. udv. div   

1/VE + 391, 295, 8 

2 +  

3/VE + 367, 320, 8 

4 +  

Artikel 8, § 3, afsnit 2 65 PPE div   

1/AN + 365, 310, 17 

2/AN + 345, 330, 13 

3/AN + 569, 64, 61 

51 kor. udv.  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 532, 144, 20 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 65 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

ændringsforslag 24 

1. del: "Den øgede bæredygtige anvendelse af høstede træprodukter kan i væsentlig grad 

begrænse emissioner gennem substitutionsvirkningen (i betragtning af energi og 

CO2-intensitet i forhold til andre sektorer, f.eks. tegner cementproduktionen sig for 

ca. 8 % af de globale CO2-emissioner) " 

2. del: " og øge optaget af drivhusgasser fra atmosfæren. Regnskabsreglerne bør sikre, at 

medlemsstaterne i regnskaberne nøjagtigt angiver ændringerne i mængden af høstet 

træ, når disse sker, for at anerkende og tilskynde den øgede brug af høstede 

træprodukter med lang livscyklus," 

3. del: "fremfor brugen af høstede træprodukter til energiformål." 

4. del "Med henblik på yderligere at fremme og omfatte den positive substitutionsvirkning 

bør Kommissionen ved hjælp af en delegeret retsakt omfatte flere produkter i 

henhold til beregninger af høstede træprodukter. Kommissionen bør vejlede om 

metodologiske spørgsmål, der er relateret til regnskabet for høstede træprodukter." 

 

S&D: 

ændringsforslag 65 

1. del: "Den nationale regnskabsoversigt for skovbrug skal indeholde alle de elementer, der 

er anført i bilag IV, afsnit B, og omfatte et nyt skovreferenceniveau baseret på en 

videreførelse af den nuværende skovforvaltnings praksis i overensstemmelse med de 

mest tilgængelige data, som dokumenteret mellem 2000-2012 pr. skovtype og 

pr. aldersklasse i nationale skove, udtrykt i ton CO2-ækvivalenter pr. år." 

2. del: "En forøgelse af høsten i en medlemsstat på grundlag af bæredygtig 

skovforvaltningspraksis og nationale politikker, der er vedtaget frem til datoen for 

indgivelsen af skovreferenceniveauet, skal opfylde følgende betingelser: a)at 

forvaltede skovarealer fortsat fungerer som dræn af drivhusgasser og b)at måder at 

vedligeholde eller øge dræn og reservoirer for drivhusgasser i 2050, med henblik på 

at opfylde de mål, der er fastsat i artikel 4.1 i Parisaftalen, dvs. at om at opnå en 

balance mellem menneskeskabte emissioner fordelt på kilder og optaget heraf fordelt 

på dræn af drivhusgasser i anden halvdel af dette århundrede, er beskrevet i en 

langsigtet strategi for lavemissionsmobilitet." 

3. del: "Kommissionen kan give dispensation fra basisperioden 2000-2012, efter at der er 

indgivet en begrundet anmodning fra en medlemsstat, der dokumenterer, at sådan en 

undtagelse er absolut nødvendig af hensyn til oplysningernes tilgængelighed, 

herunder tidsrammen for skovopgørelser." 
 

Diverse 

Nils Torvalds (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 65. 
 

 

9. Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere ***I 
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Betænkning: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 1 kor. udv. AN + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Indsigelse mod en delegeret retsakt: Særlige krav til sammensætning af og 

oplysning om kosterstatning til vægtkontrol 

Forslag til beslutning: B8-0497/2017 (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet og tre femtedele af 
de afgivne stemmer) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0497/2017 (ECR) 

§ I § originaltekst div   

1/VE - 319, 349, 23 

2 ↓  

§ R § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 345, 344, 7 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § R 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ I 

1. del: teksten uden ordene: "både" og "og kravene til mærkning" 

2. del: disse ord 
 

 

11. Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 

Forslag til beslutning: B8-0498/2017 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0498/2017 (ENVI) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 433, 216, 31 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF, Verts/ALE: endelig afstemning 
 

 

12. Indsigelse jf. artikel 106: Import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er 

afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima 

Forslag til beslutning: B8-0502/2017 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0502/2017 (ENVI) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 543, 100, 43 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR, EFDD: endelig afstemning 
 

 

13. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 

Betænkning: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 1 ENF AN - 113, 555, 21 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 574, 113, 2 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 1 
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14. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP 

Betænkning: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 29 § originaltekst AN + 351, 297, 38 

§ 34 § originaltekst AN + 377, 295, 16 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 386, 107, 198 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 29, 34 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 18 

1. del: "bemærker, at kriterium 3 ifølge årsberetningerne blev anvendt 99 gange som 

begrundelse for afvisning i 2014 og 139 gange i 2015; understreger i forbindelse 

med kriterium 3 nødvendigheden af at vurdere medlemsstaternes nylige våbensalg til 

ikkestatslige aktører, herunder levering af teknisk bistand og uddannelse på 

baggrund af den fælles aktion 2002/589/FUSP om Den Europæiske Unions bidrag til 

bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette 

våben;" 

2. del: "minder om, at medlemsstaterne i henhold til den fælles aktion ikke må overdrage 

håndskydevåben og lette våben til ikkestatslige aktører;" 
 

 

15. EU's politiske forbindelser med Latinamerika 

Betænkning: Javi López (A8-0268/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3 +  

§ 59 3 ordfører  +  

1 mindst 76 

medlemmer 

 ↓  

§ 60 2 mindst 76 

medlemmer 

VE + 354, 289, 36 

4 ordfører  ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 526, 96, 59 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

medlemmer 

§ 24 

1. del: "opfordrer til en effektiv gennemførelse af ligestillingen og styrkelsen af kvindernes 

stilling og af politikker til fremme af inddragelse af kvinder på alle områder af det 

politiske, økonomiske og sociale liv med henblik på at øge deres aktive deltagelse i 

samfundet, energisk at bekæmpe kvindedrab, at sikre deres fysiske og psykologiske 

sikkerhed, at lette deres adgang til arbejdsmarkedet, ejerskab af landbrugsjord og 

beskæftigelse på lige vilkår" 

2. del: ”og at sikre deres seksuelle og reproduktive rettigheder;" 

3. del: "understreger betydningen af at forbedre pigers og kvinders liv; fremhæver, at 

adgang til uddannelse derfor er afgørende og kan føre til sociale og økonomiske 

forandringer; glæder sig over den interamerikanske konvention om forebyggelse, 

straf og udryddelse af vold mod kvinder ("Belém do Pará-konventionen") fra 1994 

og opfordrer til, at sekretariatet for dets opfølgningsmekanisme, MESECVI, får en 

mere betydningsfuld rolle; glæder sig over ikrafttrædelsen i 2016 af Europarådets 

Istanbul-konvention, og opfordrer lande i begge regioner, der endnu ikke har gjort 

det, til at underskrive den;" 
 

Diverse 

Javier Nart (ALDE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til ændringsforslag 2 tilbage. 
 

 

16. Korruption og menneskerettigheder i tredjelande 

Betænkning: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 78 1 mindst 76 

medlemmer 

AN + 349, 290, 42 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 578, 19, 68 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

medlemmer ændringsforslag 1 

 


