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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. Aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond *** 

Henstilling: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Bulgarien 

og Rumænien * 

Betænkning: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 610, 50, 33 

 

 

3. Den Tjekkiske Republiks elektroniske udveksling af oplysninger fra 

køretøjsregistre * 

Betænkning: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 604, 68, 21 

 

 

4. Portugals elektroniske udveksling af fingeraftryksdata * 

Betænkning: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 596, 72, 18 
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5. Grækenlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0287/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 599, 67, 21 

 

 

6. Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I 

Betænkning: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 27 kor. udv. AN + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i 

medlemsstaterne ***I 

Betænkning: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 30 kor. udv. AN + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og 

højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart ***I 

Betænkning: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 24 kor. udv. AN + 661, 11, 17 

 

 

 

9. Indsigelse mod gennemførelsesretsakt: videnskabelige kriterier til bestemmelse af 

hormonforstyrrende egenskaber 

Forslag til beslutning: B8-0542/2017 (Et flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at vedtage 
forslaget til beslutning) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0542/2017 (ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/ 

Verts/ALE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § originaltekst vs/VE - 219, 257, 213 

§ 6 § originaltekst vs -  

Henvisning 8 § originaltekst vs -  

Henvisning 9 § originaltekst vs -  

Henvisning 10 § originaltekst vs -  

Henvisning 11 § originaltekst vs -  

Henvisning 12 § originaltekst vs -  

Henvisning 13 § originaltekst vs -  

Henvisning 14 § originaltekst vs -  

§ I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 

§ L § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ P § originaltekst AN + 605, 35, 48 

§ Q § originaltekst vs -  

§ R § originaltekst div   

1/AN + 598, 48, 44 

2/AN - 155, 321, 213 

3/AN - 150, 341, 202 

§ S § originaltekst vs -  

§ T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 

§ U § originaltekst vs -  

§ V § originaltekst vs -  

§ W § originaltekst vs -  

§ X § originaltekst vs -  

§ Y § originaltekst vs -  

§ Z § originaltekst vs -  

§ AA § originaltekst vs -  

§ AB § originaltekst vs -  

§ AC § originaltekst vs -  

§ AD § originaltekst vs -  

§ AE § originaltekst vs -  

§ AF § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 389, 235, 70 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ALDE: §§ P, R (2. og 3. del) 

Verts/ALE: §§, P, R, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ 5, 6, henvisning 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, §§ Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, 

AD, AE, AF 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ L 

1. del: teksten uden ordene "dette blev gengivet af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 

8. juni 2016, hvori det understreger, at Retten fastslog, at angivelse af videnskabelige 

kriterier kun kan ske på en objektiv måde på grundlag af videnskabelige data i 

relation til hormonsystemet, uafhængigt af andre hensyn navnlig på det økonomiske 

område, og at" 

2. del: disse ord 

 
§ R 

1. del: teksten uden ordene "således" og "hvilket blev påpeget af formanden for 

Kommissionen, Jean-Claude Juncker" 

2. del: "således" 

3. del: "hvilket blev påpeget af formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker" 
 

 

10. Genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127 

Forslag til beslutning: B8-0540/2017 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0540/2017  

(ENVI) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 454, 198, 36 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
 

 

11. Genetisk modificeret sojabønne DAS-44406-6 

Forslag til beslutning: B8-0541/2017 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0541/2017  

(ENVI) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 458, 193, 36 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
 

 

12. Afskaffelse af børneægteskaber 

Forslag til beslutning: B8-0535/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0535/2017 

(FEMM) 

§ 2 § originaltekst AN + 678, 7, 2 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 20 § originaltekst AN + 435, 133, 120 

§ D § originaltekst AN + 450, 110, 125 

§ P § originaltekst AN + 361, 316, 13 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: § D 

S&D § 20 

ENF: § 2, § P 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 20, § D 

Verts/ALE: § P 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 4 

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

2. del: disse ord 
 

 

13. FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland 

Forslag til beslutning: B8-0534/2017 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0534/2017 

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

§ 3 § originaltekst vs/VE + 381, 310, 5 

§ 8 § originaltekst vs +  

§ 9 § originaltekst vs +  

§ 10 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst AN + 360, 291, 43 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

Efter § 22 4 Verts/ALE AN + 388, 276, 21 

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 31 § originaltekst AN + 618, 66, 9 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 485, 150, 56 

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 56 § originaltekst vs +  

Efter § 58 2 PPE div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE div   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ originaltekst div   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 77 § originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2 +  

§ 78 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 81 § originaltekst vs +  

Henvisning 16 § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: § 31 

Verts/ALE: ændringsforslag 4, § 11 

ECR: §§ 12 (2. del), 36 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (2. del), 36 (2. del), 56 

GUE/NGL § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, henvisning 16 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 18 

1. del: teksten uden ordene "med det mål at opnå kulstofneutralitet i midten af århundredet"  

2. del: disse ord 

 

ECR: 

§ 12 

1. del: "insisterer på, at det især efter præsident Trumps meddelelse er vigtigt at have 

hensigtsmæssige bestemmelser mod kulstoflækage og sikre, at virksomheder, der er 

blandt de mest effektive, og som har en høj kulstofintensitet og stor 

handelsintensitet, får de kvoter, de har behov for, gratis; anmoder Kommissionen om 

at undersøge effektiviteten og lovligheden af supplerende foranstaltninger til 

beskyttelse af industrier med risiko for kulstoflækage," 

2. del: "f.eks. CO2-afgiftsjustering ved grænsen og forbrugsafgifter, navnlig for varer fra 

lande, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til Parisaftalen;" 
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§ 26 

1. del: "minder om, at en øget afbødningsindsats i perioden før 2020 er en absolut 

forudsætning for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen" 

2. del: "og kræver, at EU sikrer, at handling på mellemkort sigt fortsat er på dagsordenen 

for COP 23" 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene "ændringer af de nationale og internationale skatte- og 

afgiftssystemer, herunder overførsel af skattebyrden fra arbejde til kapital" 

2. del: disse ord 

 
§ 35 

1. del: teksten uden ordene "og til at udvikle en specifik og automatisk EU-

finansieringsmekanisme, som yder supplerende og tilstrækkelige midler for at sikre, 

at EU bidrager med sin rimelige andel" 

2. del: disse ord 

 
§ 60 

1. del: "anerkender de mange vanskeligheder, der er forbundet med at etablere en accepteret 

universel definition af klimaflygtning, men opfordrer til, at arten og omfanget af 

klimafremkaldt fordrivelse og migration som følge af katastrofer forårsaget af den 

globale opvarmning tages alvorligt;" 

2. del: "bemærker med bekymring, at 166 millioner mennesker mellem 2008 og 2013 er 

blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af naturkatastrofer, stigende 

havniveauer, ekstreme vejrfænomener, ørkendannelse, vandmangel og spredning af 

tropiske og vektorbårne sygdomme; minder navnlig om, at klimarelateret udvikling i 

dele af Afrika og Mellemøsten kan bidrage til politisk ustabilitet, økonomisk 

modgang og optrapning af flygtningekrisen i Middelhavsområdet;" 

 

ALDE: 

§ 29 

1. del: teksten uden ordene "som en særskilt søjle for klimaindsatsen" 

2. del: disse ord 

 

ENF: 

§ 73 

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

samt "'s energiunion" i "EU's energiunion" 

2. del: disse ord 

 
§ 77 

1. del: teksten uden orddelen "energi" i "energiunion"  

2. del: denne orddel 

 
§ 78 

1. del: teksten uden ordene "og -besparelser" 

2. del: disse ord 

 
§ E 

1. del: "der henviser til, at klimaændringer kan skærpe konkurrencen om ressourcer, såsom 

fødevarer, vand og græsningsarealer, og forværre økonomisk modgang og politisk 

ustabilitet og inden for en ikke alt for fjern fremtid kan blive den væsentligste årsag 

til folkevandringer, både inden for og på tværs af de nationale grænser;" 
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2. del: "der henviser til, at migrationsproblematikken derfor bør sættes højt på den 

internationale dagsorden;" 

 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 2 

1. del: "minder om, at Parisaftalen af 4. november 2016 ifølge dens artikel 2 blandt andet 

har som mål at øge evnen til at tilpasse sig de skadelige virkninger af 

klimaændringer og fremme modstandsdygtigheden over for klimaændringer såvel 

som en udvikling med lave drivhusgasemissioner," 

2. del: "på en måde der ikke er til fare for fødevareproduktionen," 

3. del: "og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bringe de finansielle 

strømme i overensstemmelse med dette mål;" 

 
ændringsforslag 3 

1. del: udeladelse af ordene "anerkender de mange vanskeligheder, der er forbundet med at 

etablere en accepteret universel definition af klimaflygtning, men opfordrer til, at 

arten og omfanget af klimafremkaldt fordrivelse og migration som følge af 

katastrofer forårsaget af den globale opvarmning tages alvorligt" 

2. del: tilføjelse af ordene "understreger, at mennesker, der mister deres levesteder som 

følge af klimaændringer, bør støttes, når det er muligt i deres hjemland eller i 

nærheden;" 

 

PPE, ECR 

§ 25 

1. del: "ser frem til at opnå præcisering af strukturen af den forberedende dialog i 2018 

under COP 23, som vil være en vigtig lejlighed til at gøre status over fremskridtene i 

forhold til aftalens begrænsningsmål og som grundlag for forberedelsen og 

revisionen af parternes nationalt bestemte bidrag for 2030 senest i 2020 for at nå 

aftalens mål; mener, at EU bør spille en proaktiv rolle i denne første forberedende 

dialog for at gøre status over den fælles ambition og fremskridtene med opfyldelsen 

af forpligtelserne;" 

2. del: teksten "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i god tid forud for den 

forberedende dialog at fremlægge yderligere forpligtelser om drivhusgasreduktioner, 

der går ud over de nuværende forpligtelser i henhold til Parisaftalen og bidrager 

behørigt til at lukke afbødningshullet i overensstemmelse med EU's evner;" uden 

ordene "i god tid forud for den forberedende dialog at fremlægge yderligere 

forpligtelser om drivhusgasreduktioner, der går ud over de nuværende forpligtelser i 

henhold til Parisaftalen og" 

3. del: "i god tid forud for den forberedende dialog at fremlægge yderligere forpligtelser om 

drivhusgasreduktioner, der går ud over de nuværende forpligtelser i henhold til 

Parisaftalen og" 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

1. del: teksten uden ordene "at indføre en afgift på finansielle transaktioner," 

2. del: disse ord 

 


