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1. Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0676/2017 

(EFDD) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 59, 591, 26 

Forslag ti beslutning B8-0677/2017 

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

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 537, 78, 66 

Efter § 1 17 GUE/NGL AN - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

div   

1/AN + 641, 34, 14 

2 +  

Efter § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD AN - 62, 597, 31 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 571, 62, 56 

4/AN + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD AN - 135, 538, 16 

Efter § 5 9 EFDD AN - 66, 612, 10 

§ 7 § originaltekst AN + 558, 76, 54 

§ 8, led 1 12 EFDD AN - 55, 595, 36 

§ 8, led 2 § originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2/AN + 547, 84, 55 

§ 8, led 3 13 EFDD AN - 75, 584, 28 

§ 8, led 4 14 EFDD AN - 57, 594, 34 

§ 8, led 5 § originaltekst AN + 562, 79, 46 

§ 8, led 8 16 EFDD AN - 105, 553, 29 

§ 8, efter led 8 15 EFDD AN - 70, 592, 25 

11 EFDD AN - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD AN - 65, 500, 121 

§ originaltekst AN + 543, 76, 66 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 562, 70, 54 

§ 13 § originaltekst AN + 565, 65, 58 

§ 14 § originaltekst AN + 559, 70, 57 

Efter henvisning 1 4 EFDD AN - 87, 592, 11 

§ C 5 EFDD AN - 59, 604, 24 

§ D § originaltekst AN + 573, 54, 61 

§ G 6 EFDD AN - 134, 529, 23 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 620, 65, 4 

§ I 7 EFDD AN - 101, 551, 34 

§ M § originaltekst AN + 575, 58, 54 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 556, 62, 68 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (3. og 4. del), 7, 8, 

led 2 (2. del), 10, 12 (2. del), 13, 14, §§ D, G (2. del), § M, endelig afstemning (B8-

0677/2017), endelig afstemning (B8-0676/2017) 

GUE/NGL ændringsforslag 17 

ENF § 8, led 5 

ECR ændringsforslag 1 (1. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF § 10 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 1 

1. del: "glæder sig over den fælles situationsrapport fra EU's og UK's forhandlere, hvori det 

konkluderes, at der er gjort fyldestgørende fremskridt i forhandlingerne om 

udtrædelsesaftalen, " 

2. del: "og lykønsker Unionens forhandler med det hidtidige forhandlingsforløb; " 

 
§ 8, led 2 

1. del: teksten uden ordene "uden at give plads for en sektorbaseret tilgang;" 

2. del: disse ord 

 
§ 12 

1. del: teksten uden ordene "og indebærer en forlængelse af EU-regelværket, herunder 

borgernes rettigheder, således at de eksisterende EU-instrumenter og -strukturer med 

hensyn til regulering, budget, overvågning, retsvæsen og håndhævelse fortsat finder 

anvendelse i UK;" 

2. del: disse ord 

 
§ G 

1. del: teksten uden ordene "ved hjælp af en lovgivningsmæssig tilpasning," 

2. del: disse ord 

 

ECR 

ændringsforslag 1 

1. del: teksten uden ordene "mens" og "og at der kun kan opnås fremskridt i 

forhandlingerne i den anden fase, hvis den britiske regering også fuldt ud respekterer 

de tilsagn, den har givet i den fælles rapport, og hvis disse tilsagn fuldt ud bliver 

inkorporeret i udkastet til udtrædelsesaftale" 

2. del: disse ord 

 

EFDD, ENF 
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§ 3 

1. del: teksten uden ordene "og noterer sig, at den færdigforhandlede udtrædelsesaftale skal 

udfærdiges som en klar og utvetydig juridisk tekst", "således at de britiske 

myndigheder har bevisbyrden, såfremt der sættes spørgsmålstegn ved den fremsatte 

erklæring" og "den bindende karakter af EU-Domstolens afgørelser med hensyn til 

fortolkning af bestemmelser om borgernes rettigheder samt etablering af" 

2. del: "og noterer sig, at den færdigforhandlede udtrædelsesaftale skal udfærdiges som en 

klar og utvetydig juridisk tekst" 

3. del: "således at de britiske myndigheder har bevisbyrden, såfremt der sættes 

spørgsmålstegn ved den fremsatte erklæring" 

4. del "den bindende karakter af EU-Domstolens afgørelser med hensyn til fortolkning af 

bestemmelser om borgernes rettigheder samt etablering af" 
 

 

2. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — 

phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd 

Forslag til beslutning: B8-0666/2017 (kvalificeret flertal påkrævet for at vedtage beslutningsforslaget) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0666/2017 

(ENVI) 

Efter § 4 4 Verts/ALE VE + 365, 298, 8 

Efter § D 1 Verts/ALE VE + 373, 294, 1 

Efter § L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 373, 272, 30 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR endelig afstemning 
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3. Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af 

penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse 

Forslag til henstilling: B8-0660/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udkast til henstilling B8-0660/2017 

(Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser 

i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, 

Skatteundgåelse og Skatteunddragelse) 

Efter § 1 38 GUE/NGL AN - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL AN - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL AN - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL VE - 299, 357, 19 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

Efter § 4 26 PPE  +  

§ 6 § originaltekst AN + 500, 160, 24 

§ 7 § originaltekst vs/VE - 235, 276, 158 

Efter § 8 42 GUE/NGL VE - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL AN + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL AN + 520, 151, 12 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 419, 238, 22 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 13 27 PPE VE + 476, 141, 51 

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 13 9 EFDD AN - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE AN + 474, 177, 33 

§ originaltekst vs ↓  

§ 19 § originaltekst AN + 355, 316, 13 

§ 21 § originaltekst div   

1/AN + 674, 8, 4 

2/AN + 583, 67, 22 

Efter § 22 10 EFDD AN + 373, 281, 32 

§ 24 § originaltekst vs/VE - 223, 304, 139 

Efter § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL AN + 416, 260, 6 

Efter § 25 14 S&D div   

1/AN + 411, 248, 22 

2/AN + 346, 309, 25 

3/AN - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE VE + 374, 277, 21 

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 26 58 GUE/NGL  -  

Efter § 27 47 GUE/NGL  -  

Efter § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst AN - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE VE - 244, 392, 38 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ originaltekst div   

1 +  

2 -  

3/VE - 307, 360, 14 

§ 39 § originaltekst vs +  

Efter § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

Efter § 41 11 EFDD AN + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs/VE - 300, 344, 28 

Efter § 49 6 Verts/ALE AN - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL VE + 335, 327, 16 

§ 51 § originaltekst vs/VE - 328, 349, 5 

§ 52 § originaltekst AN + 361, 299, 19 

§ 55 § originaltekst AN - 173, 360, 148 

Efter § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE AN + 500, 176, 9 

§ originaltekst vs ↓  

§ 63 § originaltekst vs/VE + 397, 265, 12 

Efter § 66 7 Verts/ALE AN + 425, 233, 21 

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 346, 152, 178 

§ 70 § originaltekst vs +  

§ 72 § originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 161, 355, 149 

§ 74 § originaltekst vs -  

§ 78 32 PPE  +  

§ originaltekst vs ↓  

§ 79 § originaltekst div   

1/AN + 589, 87, 3 

2/AN - 243, 260, 176 

§ 80 § originaltekst vs -  

§ 85 § originaltekst AN - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE AN - 183, 336, 162 

Efter § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § originaltekst vs -  

§ 90 § originaltekst vs/VE + 361, 290, 25 

§ 92 § originaltekst AN + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § originaltekst div   

1/AN + 625, 35, 21 

2/AN - 167, 504, 12 

§ 102 § originaltekst div   

1/AN + 579, 94, 9 

2/AN + 632, 45, 3 

§ 108 § originaltekst AN + 631, 48, 6 

Efter § 110 17 ENF  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 114 § originaltekst vs +  

§ 115 § originaltekst AN - 173, 341, 172 

§ 120 § originaltekst AN + 577, 44, 60 

§ 122 § originaltekst AN - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 128 18 ENF AN - 68, 577, 33 

§ 130 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 131 § originaltekst AN + 587, 91, 3 

Efter § 131 12 EFDD AN + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF AN - 72, 572, 38 

Efter § 137 20 ENF  -  

§ 139 § originaltekst vs/VE + 359, 252, 19 

Efter § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § originaltekst AN + 336, 329, 12 

Efter § 143 55 GUE/NGL VE - 315, 351, 1 

§ 144 § originaltekst vs -  

§ 145 § originaltekst AN - 308, 366, 10 

§ 146 § originaltekst vs -  

§ 150 § originaltekst vs -  

Efter § 150 34 PPE  +  

§ 153 § originaltekst vs -  

Efter § 153 13 S&D VE + 350, 301, 26 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 154 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 159 1S EFDD AN - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE VE - 302, 348, 23 

Efter § 160 36 PPE AN + 499, 134, 44 

Efter § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD AN - 13, 656, 8 

§ 180 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 186 § originaltekst vs/VE + 356, 309, 9 

Efter § 186 57 GUE/NGL VE - 276, 355, 44 

§ 187 § originaltekst vs/VE - 141, 365, 144 

§ 188 § originaltekst vs -  

Efter § 189 22 ENF AN - 88, 567, 20 

§ 194 § originaltekst AN - 305, 359, 9 

§ 198 3S EFDD AN - 46, 621, 6 

§ 199 4S EFDD AN - 192, 465, 16 

§ 200 § originaltekst vs -  

§ 201 § originaltekst AN + 376, 288, 12 

Efter § 201 37 PPE  +  

§ 202 § originaltekst AN + 582, 97, 2 

§ 209 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE + 359, 311, 2 

§ 210 5S EFDD AN - 169, 493, 12 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: henstilling (tekst som helhed) AN + 492, 50, 136 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: endelig afstemning 

Verts/ALE: ændringsforslag 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 

143, 145, 194, 201 

GUE/NGL ændringsforslag 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE ændringsforslag 14, 31, 36, § 52 

ENF ændringsforslag 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL §§ 6, 114 

PPE §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR §§ 6, 70 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene "der kan være lovligt, men i strid med lovens ånd" 

2. del: disse ord 

 
§ 154 

1. del: teksten uden ordene "fremtidige frihandels- samt partnerskabs- og " 

2. del: disse ord 

 
§ 180 

1. del: "frygter, at retsforfølgelse af whistleblowere med sigte på at bevare 

hemmeligholdelsen kan afskrække fra, at uredelighed bringes frem i lyset; 

understreger, at databeskyttelsen bør udformes på en sådan måde, at den beskytter 

dem, der handler i almenhedens interesse, og undgår at bringe whistleblowere til 

tavshed," 

2. del: "samtidig med at den tilgodeser retssikkerheden for selskaber; " 

 

PPE 

§ 12 
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1. del: "noterer sig, at Kommissionens overvågning af bekæmpelsen af korruption fremover 

skal ske inden for rammerne af det europæiske semester; er af den opfattelse, at 

korruptionsbekæmpelse risikerer at blive overskygget af andre økonomiske og 

finansielle spørgsmål i denne proces; " 

2. del: disse ord 

 
§ 21 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at udgive en årlig rapport om brugen af EU-midler 

samt pengeoverførsler fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den 

Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) til offshorestrukturer, 

herunder antallet og arten af blokerede projekter, begrundelserne for blokeringen af 

projekter og opfølgende foranstaltninger" 

2. del: "til sikring af, at ingen EU-midler direkte eller indirekte bidrager til skatteundgåelse 

og skattesvig;" 

 
§ 38 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bevæge sig i retning af langt 

mere ambitiøse reformer på beskatningsområdet" 

2. del: "med henblik på at fjerne skattekonkurrence mellem medlemsstaterne; " 

3. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at følge 

henstillingerne fra den uafhængige kommission for reform af den internationale 

selskabsbeskatning (ICRTCT) og blive enige om en effektiv 

minimumsselskabsskattesats såvel som om en politik, ifølge hvilken skattelettelser 

kun kan gives i meget begrænset omfang og kun for lokale omkostninger med 

henblik på at støtte nye produktive investeringer; anbefaler endvidere, at 

medlemsstaterne ophører med at give skattemæssig særbehandling til udenlandske 

og/eller store selskaber samt enkeltpersoner og offentliggør allerede eksisterende 

ordninger;" 

 
§ 69 

1. del: "finder det stærkt foruroligende, at antallet af "tax rulings", som medlemsstater har 

tildelt multinationale selskaber, er vokset i de seneste år" 

2. del: "på trods af den røre, som LuxLeaks-skandalen skabte i offentligheden;" 

 
§ 73 

1. del: "understreger, at den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger i 

forbindelse med potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger med en 

grænseoverskridende dimension (DAC6) ikke kun bør være tilgængelig for 

skattemyndigheder," 

2. del: "men også for den brede offentlighed;" 

 
§ 79 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at iværksætte traktatbrudsprocedurer mod 

medlemsstater for overtrædelse af EU-retten som dokumenteret af Panama-papirerne 

og andre lækager;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om behovet for at erstatte 

hvidvaskdirektivet med en forordning med henblik på at oprette et fælles retsområde 

og eliminere håndhævelsesmæssige mangler i medlemsstaterne;" 

 
§ 98 
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1. del: "opfordrer indtrængende til, at aktiver, der genereres via kriminelle aktiviteter, 

konfiskeres; opfordrer med henblik herpå til en hurtig vedtagelse af forordningen om 

gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser for at lette 

inddrivelse af kriminelle aktiver på tværs af grænserne; understreger, at det 

retsinstrument, som Kommissionen har foreslået, vil åbne mulighed for bedre 

samarbejde og lettere anerkendelse af sådanne kendelser, samtidig med at 

nærhedsprincippet respekteres;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag om 

indførelse af en begrænsning af kontantbetalinger for at fremme kampen mod 

hvidvask, skattesvig og organiseret kriminalitet;" 

 
§ 102 

1. del: "mener, at informationsudvekslingen ville blive styrket, hvis europæiske FIU'ers 

status og funktion blev harmoniseret; " 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at indlede et projekt med FIU-platformen for at udpege 

de informationskilder, som FIU'erne for øjeblikket har adgang til; opfordrer 

Kommissionen til at udstede retningslinjer for, hvordan man gør de europæiske 

FIU'ers funktioner og beføjelser mere ensartede, ved at udpege et fælles 

minimumsanvendelsesområde og indholdet af de finansielle, administrative og 

retlige oplysninger, som FIU'erne skal have adgang til og være i stand til at udveksle 

med hinanden; mener, at disse retningslinjer også bør indeholde forklaringer 

vedrørende en fælles forståelse af FIU'ernes strategiske analyseopgaver;" 

 
§ 130 

1. del: teksten uden ordene "såvel i som uden for EU" 

2. del: disse ord 

 
§ 209 

1. del: "opfordrer til en betydelig styrkelse af FIU.net-samarbejdet inden for rammerne af 

Europol," 

2. del: "og foreslår, at disse aktiviteter kædes sammen med den foreslåede TPCCC i håbet 

om at skabe et "skatte-Europol", som er i stand til både at koordinere 

medlemsstaternes skattepolitikker og styrke medlemsstaternes myndigheder i 

forbindelse med efterforskning og afsløring af ulovlige internationale 

skatteordninger;" 

 
§ 210 

1. del: "anmoder medlemsstaterne om i forbindelse med traktatreformen at støtte, at 

beslutninger om skattepolitik kan vedtages med kvalificeret flertal i Rådet " 

2. del: "og under den almindelige lovgivningsprocedure;" 

 

S&D, PPE 

ændringsforslag 14 

1. del: "bemærker, at ifølge de seneste data fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde 

og Udvikling (OECD) om udenlandske direkte investeringer tiltrækker Luxembourg 

og Nederlandene tilsammen flere udenlandske investeringer end USA, hvoraf 

størstedelen er i enheder med særligt formål uden nogen væsentlig økonomisk 

aktivitet, og at Irland tiltrækker flere udenlandske investeringer end både Tyskland 

og Frankrig; påpeger, at ifølge det nationale statistiske kontor beløber de 

udenlandske investeringer i Malta sig til 1 474 % af landets økonomi;" 
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2. del: "noterer sig, at ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet i Amsterdam 

passerede 23 % af alle selskabsinvesteringer, der endte i skattely, gennem 

Nederlandene; mener, at disse data klart viser, at nogle medlemsstater fremmer 

uforholdsmæssigt store overførsler af overskud på bekostning af andre 

medlemsstater; " 

3. del: "opfordrer derfor Kommissionen til at betragte Luxembourg, Nederlandene, Irland 

og Malta som skattely;" 
 

Diverse 

Ændringsforslag 21 var taget tilbage. 
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4. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

Betænkning: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § originaltekst div   

1/AN + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § originaltekst vs +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL AN - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE AN - 66, 543, 60 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 386, 252, 27 

§ 16 6S GUE/NGL AN - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE AN - 125, 469, 65 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE AN - 80, 497, 77 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7S GUE/NGL AN - 174, 455, 37 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE AN - 161, 406, 102 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE AN - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE AN - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

Efter § 31 8 GUE/NGL AN - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE AN - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE AN - 86, 532, 45 

Efter § 36, 

underoverskrift 

"Generaldirektoratet 

for forsvar" 

§ originaltekst vs +  

§ 37 § originaltekst AN + 370, 259, 34 

§ 38 § originaltekst AN + 370, 263, 33 

§ 39 § originaltekst AN + 350, 275, 37 

Efter § 39 9 GUE/NGL AN - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

Efter § 46 10 GUE/NGL AN - 116, 538, 10 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE AN - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL AN - 157, 489, 18 

Visa 19 § originaltekst vs +  

Efter henvisning 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 368, 237, 61 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

GUE/NGL ændringsforslag 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD §§ 4 (1. del), 13 (2. del), 16 (2. del), 37, 38, 39 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF henvisning 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, efter § 36, underoverskrift " Generaldirektoratet 

for forsvar " 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF 

§ 18 

1. del: "opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og Kommissionen til at 

reagere på Parlamentets anmodninger om udarbejdelse af en hvidbog om sikkerhed 

og forsvar i EU i forbindelse med forberedelsen af den næste flerårige finansielle 

ramme (FFR), som er blevet fremsat i Parlamentets beslutninger af 22. november 

2016, 23. november 2016 og 16. marts 2017;" 

2. del: "mener, at opbygningen af en forsvarsunion, som forbinder EU's strategiske mål med 

EU's bidrag til kapacitetsudvikling og udformer den europæiske institutionelle 

ramme på forsvarsområdet, er elementer, der bør understøttes af en interinstitutionel 

aftale; understreger, at det med en omfattende og troværdig indsats fra alle 

interesserede parters side er muligt at øge omfanget og effektiviteten af 

forsvarsudgifterne;" 

3. del: "opfordrer til, at der i aftalen også fastsættes en betydelig rolle for neutrale lande 

som Østrig og Sverige, uden at der derved sættes spørgsmålstegn ved individuelle 

EU-landes neutralitet;" 

 
§ 20 

1. del: teksten uden litra e) 

2. del: litra e) 

 
§ 21 

1. del: "glæder sig over Kommissionens intention om at foreslå et specifikt program for 

forsvarsrelateret forskning med et særskilt budget og egne regler i forbindelse med 

den næste FFR;" 
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2. del: "understreger, at medlemsstaterne bør stille yderligere midler til rådighed for 

programmet uden at gribe ind i de eksisterende rammeprogrammer, der finansierer 

forskning, teknologisk udvikling og innovation, sådan som der blev anmodet om i 

Parlamentets beslutning af 5. juli 2017; " 

3. del: "gentager sine tidligere opfordringer til Kommissionen om at sørge for Unionens 

deltagelse i forsvarsrelaterede forsknings- og udviklingsprogrammer, der 

iværksættes af medlemsstaterne eller i givet fald i fællesskab med erhvervslivet, jf. 

artikel 185 og 187 i TEUF;" 

 

EFDD 

§ 13 

1. del: "glæder sig over de tydelige fremskridt, der er gjort med hensyn til at udforme en 

stærkere europæisk forsvarspolitik siden vedtagelsen af EU's globale strategi for 

udenrigs- og sikkerhedspolitikken i juni 2016; glæder sig navnlig over oprettelsen af 

en europæisk forsvarsfond, den foreslåede udvidelse af den forberedende 

foranstaltning vedrørende forsvarsrelateret forskning og forslaget om et program for 

udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP);" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at øge deres fremtidige økonomiske bidrag til EU-

budgettet for at dække alle EU's yderligere omkostninger i forbindelse med Den 

Europæiske Forsvarsfond;" 

 
§ 16 

1. del: "påpeger, at Kommissionen og et stigende antal medlemsstater har forpligtet sig til at 

oprette den europæiske forsvarsunion, og at der er stor opbakning hertil hos EU-

borgerne; understreger, at dette er i overensstemmelse med et krav fra EU-borgerne 

og fra Parlamentet, navnlig i form af talrige henstillinger, som det har fremsat i sine 

tidligere beslutninger; understreger den øgede effektivitet, afskaffelsen af 

dobbeltarbejde og den reduktion af omkostningerne, der vil opstå som følge af en 

bedre integration af EU's forsvar; understreger imidlertid, at gennemførelsen af en 

reel europæisk forsvarsunion kræver fortsat politisk vilje og beslutsomhed; " 

2. del: "opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forpligte sig til et fælles og autonomt 

europæisk forsvar og til at bestræbe sig på at sikre, at deres nationale 

forsvarsbudgetter når op på mindst 2 % af deres respektive BNP inden for de næste 

ti år;" 

 

ENF, EFDD 

§ 4 

1. del: "understreger, at Ruslands krig mod Ukraine stadig fortsætter i øst, at Minskaftalerne 

— uden hvilke der ikke kan findes nogen løsning på konflikten — ikke er blevet 

gennemført, og at den ulovlige annektering og militariseringen af Krim og 

indførelsen af ordninger med adgangsforbud og afspærrede områder fortsætter; er 

dybt bekymret over, at Ruslands uforholdsmæssige øvelser og militære aktiviteter 

uden internationale observatører, hybridtaktikker, herunder cyberterrorisme, 

kampagner med fake news og desinformation, økonomisk og energirelateret 

afpresning destabiliserer landene i Det Østlige Partnerskab og landene på det 

vestlige Balkan og rettes mod vestlige demokratier og øger spændingerne i disse;" 

2. del: "er bekymret over, at det sikkerhedsmæssige miljø, der omgiver EU, fortsat vil være 

meget ustabilt i de kommende år; gentager Vestbalkans strategiske betydning for 

EU's sikkerhed og stabilitet og behovet for at fokusere og styrke EU's politiske 

engagement i denne region, bl.a. ved at styrke mandatet for EU's FSFP-missioner; er 

nøje overbevist om, at der for at overvinde EU's sårbarhed er behov for mere 

integration og koordinering;" 
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5. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

Betænkning: David McAllister (A8-0350/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 544, 80, 22 

2/AN + 477, 122, 31 

§ 21 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2/AN + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE AN - 88, 521, 35 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE AN - 130, 482, 33 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 421, 195, 21 

3/AN + 370, 239, 19 

4 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 408, 132, 102 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 2, 4 

ENF § 20 

EFDD §§ 20 (2. del), 39 (2. del), 44 (2. del) 

EFDD, ENF §§ 19 (2. del), 45 (2. del), 47 (2. og 3. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF § 17 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE 

§ 13 
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1. del: "opfordrer alle involverede parter i og uden for Libyen til at støtte både den libyske 

politiske aftale, der blev undertegnet den 17. december 2015, og det deraf følgende 

Præsidentråd, som er den eneste myndighed, der er anerkendt af det internationale 

samfund og af FN;" 

2. del: "understreger, at løsningen på Libyenkrisen er en forudsætning for stabilitet i 

Middelhavsområdet; fremhæver vigtigheden af det sydlige partnerskab og 

nødvendigheden af at få etableret et Euro-Middelhavsområde med fred, velstand, 

stabilitet og integration; understreger sin kraftige opbakning til en tostatsløsning på 

den israelsk-palæstinensiske konflikt, hvor Israel som en sikker stat og Palæstina 

som en uafhængig, demokratisk og levedygtig nabostat eksisterer side om side i fred 

og sikkerhed; understreger vigtigheden af at sikre sammenhæng i EU's politik i 

forbindelse med situationer med besættelse og annektering af territorier;" 

 

EFDD 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene "insisterer på, at EU bør bibeholde muligheden for yderligere 

gradvise sanktioner, hvis Rusland vedbliver at krænke folkeretten;" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte Parlamentets 

anbefalinger om at tilslutte sig princippet om beskyttelsesansvar;" 

2. del: disse ord 

 
§ 39 

1. del: teksten uden ordene "til yderligere at styrke EU's og partnerlandenes evne til at 

bekæmpe falske nyheder og misinformation, til at udarbejde klare kriterier, der gør 

det lettere at afsløre falske nyheder, til at afsætte flere ressourcer og til at gøre 

StratCom-taskforcen til en fuldtudviklet enhed under EU-Udenrigstjenesten; 

opfordrer i den forbindelse til udvikling af kapacitet og metoder til fælles omfattende 

risiko- og sårbarhedsanalyser og til en styrkelse af EU's modstandsdygtighed og 

strategiske kommunikationskapacitet" og "samt behovet for at styrke sådanne medier 

som kilder til pålidelig information, navnlig i EU og dets nabolande, og at fælles 

EU-TV- og radiostationer bør styrkes yderligere" 

2. del: disse ord 

 
§ 44 

1. del: "understreger uafhængige mediers rolle med hensyn til at fremme kulturel 

mangfoldighed og interkulturelle kompetencer," 

2. del: "behovet for at styrke disse medier som kilder til pålidelig information, navnlig i EU 

og dets nabolande, samt behovet for en yderligere styrkelse af EU's evne til at 

bekæmpe falske nyheder og misinformation; understreger i denne forbindelse 

behovet for at udvikle større modstandskraft på EU-plan mod denne form for 

oplysninger, som udbredes via internettet; opfordrer Kommissionen til forbedret 

samordning med EU-Udenrigstjenesten for så vidt dette angår;" 

 

ENF 

§ 1 

1. del: "er overbevist om, at ingen medlemsstat alene er i stand til at håndtere de 

udfordringer, vi står over for i dag; understreger, at fælles optræden fra EU's side er 

den mest effektive måde, hvorpå Europa kan beskytte sine interesser, værne om sine 

værdier, engagere sig i verden generelt som en forenet og indflydelsesrig aktør og 

beskytte sine borgere og medlemsstater mod stigende trusler mod deres sikkerhed, 

herunder på det globale digitale område;" 
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2. del: "er bekymret over EU's sikkerhedsstruktur, som stadig er sårbar og fragmenteret i 

forhold til de konstante og nye daglige trusler, og hvori en "hybrid fred" er blevet en 

utilfredsstillende realitet; opfordrer medlemsstaterne til at tage affære og opfylde 

ønskerne hos de europæiske borgere, der igen og igen har understreget, at en EU-

udenrigs- og sikkerhedspolitik, som bygger på grundlæggende værdier og 

menneskerettigheder, er blandt de vigtigste og nødvendigste af alle EU-politikker; 

mener, at det er på høje tid, at medlemsstaterne gennemfører FUSP-redskaber, -

instrumenter og -politikker, så EU bliver i stand til at reagere på eksterne konflikter 

og kriser, opbygge kapacitet hos sine partnere og beskytte Den Europæiske Union;" 

 
§ 7 

1. del: teksten uden ordene "Ruslands krænkelse af folkeretten" 

2. del: disse ord 

 
§ 12 

1. del: "glæder sig over EU's strategi for Syrien, der blev vedtaget i april 2017, og som bl.a. 

udvider sanktionerne til personer, der er involveret i udvikling og brug af kemiske 

våben; tilskynder til yderligere udvidelse af sanktionerne til personer, der er 

ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne; understreger, at alle, der er 

ansvarlige for brud på folkeretten, skal drages til ansvar; gentager sin opfordring til 

EU og dets medlemsstater til sammen med deres partnere at undersøge muligheden 

af at oprette en krigsforbryderdomstol for Syrien, indtil sager mod krigsforbrydere 

med succes kan henvises til Den Internationale Straffedomstol;" 

2. del: "understreger behovet for, at EU viser sit fulde engagement med hensyn til 

genopbygningen af Syrien efter konflikten;" 

 
§ 21 

1. del: "beklager Ruslands adskillige overtrædelser af international lov og dets hybride 

krigsførelse;" 

2. del: "erkender imidlertid muligheden af et velbegrundet og sammenhængende selektivt 

engagement og en ditto dialog med Rusland på områder af fælles interesse med 

henblik på at sikre ansvarliggørelse og respekt for folkeretten;" uden ordet 

"imidlertid" 

3. del: ordet "imidlertid" 

4. del "understreger behovet for at bibeholde og fremme muligheden for fremtidigt 

samarbejde om at løse globale kriser," 

5. del "såfremt EU har en direkte eller indirekte interesse heri, eller der er mulighed for at 

fremme EU's værdier;" 
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§ 22 

1. del: "mener, at normaliserede forbindelser er en nødvendighed for både EU og Rusland, 

og at der i enhver fremtidig EU-strategi for forholdet til Rusland bør lægges vægt på 

øget engagement til fordel for og støtte til EU's østlige partnerskabslande; 

understreger, at EU bør holde en dør åben for en uddybning af de bilaterale politiske 

og økonomiske forbindelser med Rusland," 

2. del: "på betingelse af at Rusland overholder folkeretten og indgåede aftaler og ophører 

med sin mere og mere selvhævdende adfærd over for sine naboer og Europa;" 

 
§ 23 

1. del: "gentager, at suverænitet, uafhængighed og fredelig bilæggelse af tvister er centrale 

principper i den europæiske sikkerhedsorden, som gælder for alle stater;" 

2. del: "fordømmer derfor uforbeholdent den russiske aggression i Ukraine, herunder den 

ulovlige annektering af Krim og den russisksponsorerede konflikt i Østukraine; 

opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at kræve, at 

Rusland skal ophøre med sin aggression og løslade alle politiske fanger; opfordrer 

det internationale samfund til at spille en mere aktiv og effektiv rolle i forbindelse 

med løsningen af konflikten og støtte alle bestræbelser på at finde en varig og 

fredelig løsning, der respekterer Ukraines enhed, suverænitet og territoriale 

integritet, navnlig – med de ukrainske myndigheders samtykke – gennem 

udsendelsen af en fredsskabende og -bevarende mission til hele området;" 

 
§ 24 

1. del: "gentager, at der er behov for igen at fokusere på strategien over for det vestlige 

Balkan i erkendelse af, at EU bør forfølge sine ambitioner i regionen, eftersom det 

vil give nye impulser til en troværdig EU-udvidelsespolitik, som bygger på 

Københavnskriterierne, og styrke retsstatsprincippet og de statslige institutioners 

stabilitet; " 

2. del: "mener, at stabiliteten på Vestbalkan fortsat skal være en hovedprioritet; opfordrer til 

øgede bestræbelser for at forbedre de socioøkonomiske og politiske forhold i 

regionen; er overbevist om, at europæisk integration og regional forsoning er de 

bedste midler til håndtering af de farer, der hidrører fra destabiliserende udenlandsk 

indblanding og indflydelse, finansiering af store salafistiske og wahhabitiske 

netværk og rekruttering af udenlandske krigere, organiseret kriminalitet, større 

tvister mellem stater, misinformation og hybride trusler; understreger behovet for et 

fortsat engagement med hensyn til at fremme højeffektive politiske foreninger i 

regionen;" 

 
§ 25 

1. del: "gentager, at der er fri bane for at blive optaget som medlem af EU, når alle de 

nævnte kriterier er opfyldt;" 

2. del: "glæder sig over de nylige bestræbelser som led i Berlinprocessen og 

Triestetopmødet for at sætte yderligere skub i Vestbalkanlandenes konvergens med 

hensyn til medlemsskab af EU; gentager, at gennemførelsen af vigtige institutionelle 

og politiske reformer på Vestbalkan bør nyde særlig opmærksomhed og støtte, " 

3. del: "og opfordrer Kommissionen til at genoverveje muligheden for yderligere tildeling 

af finansielle midler til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), der er et af de 

vigtigste værktøjer til bistand med gennemførelsen af disse reformer;" 

 
§ 28 

1. del: teksten uden ordet "finansiel" 

2. del: dette ord 

 

EFDD, ENF 
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§ 19 

1. del: "er af den faste overbevisning, at der er behov for en ny tilgang til EU's forbindelser 

med dets østlige nabolande; mener, at støtte til lande, der ønsker tættere bånd til EU, 

bør være en topprioritet i EU's udenrigspolitik;" 

2. del: "mener, at forlængelsen af sanktionerne mod enkeltpersoner og enheder i Rusland er 

et uundgåeligt resultat af den manglende gennemførelse af Minskaftalerne, og anser 

fortsat gennemførelsen af aftalen af alle parter som en forudsætning for en varig 

politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine;" 

 
§ 45 

1. del: "mener, at Europa for at forsvare sine fælles værdier, principper og strategiske 

autonomi bør styrke samarbejdet om fælles forsvar yderligere; understreger 

betydningen af sammenhængen mellem ekstern og intern sikkerhed, bedre 

ressourceanvendelse og risikokontrol i Europas periferi; minder om, at 

sammenhængen mellem udvikling og sikkerhed er et centralt princip, som ligger til 

grund for EU's tilgang til kriser og eksterne konflikter; opfordrer medlemsstaterne til 

at frigøre Lissabontraktatens fulde potentiale med hensyn til den fælles sikkerheds- 

og forsvarspolitik (FSFP) og glæder sig i denne forbindelse over 

gennemførelsesplanen for sikkerhed og forsvar; tilskynder til en gennemgang af 

EU's tilgang til civile FSFP-missioner for at sikre, at disse missioner udformes, 

gennemføres og støttes på rette vis; mener, at Det Europæiske Forsvarsagenturs 

(EDA's) kapacitet og permanente strukturerede samarbejde (PESCO) og EU's 

kampgrupper bør udnyttes fuldt ud; " 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at afsætte yderligere midler til dette formål;" 

 
§ 47 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at lade de stigende sikkerhedsudfordringer afspejle sig 

fuldt ud i dens forslag til den kommende flerårige finansielle ramme; mener, at både 

størrelsen af og fleksibiliteten i FUSP-budgettet skal stå i forhold til EU-borgernes 

forventninger om, at EU spiller sin rolle som garant for sikkerhed; insisterer på, at 

der er behov for en global vision for EU's politik og instrumenter på 

sikkerhedsområdet, herunder et frugtbart samarbejde med den foreslåede europæiske 

forsvarsfond;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at sigte efter målet om at anvende 2 % af BNP på 

forsvaret og til at bruge 20 % af deres forsvarsbudgetter på materiel, som EDA har 

betegnet som nødvendigt;" 

3. del: "påpeger desuden, at enhver ny politik skal understøttes af finansiering fra nye 

kilder; " 

4. del "bemærker, at flere medlemsstater har svært ved at opretholde en meget bred vifte af 

fuldt operative forsvarskapaciteter, primært på grund af økonomiske begrænsninger; 

opfordrer derfor til mere samarbejde og samordning om, hvilke kapaciteter der bør 

opretholdes, så medlemsstaterne kan specialisere sig i bestemte kapaciteter og 

anvende deres ressourcer mere effektivt; mener, at interoperabilitet er af afgørende 

betydning, hvis medlemsstaternes styrker skal være mere kompatible og integrerede; 

minder om, at FUSP-bevillingerne udgjorde 3,6 % af forpligtelsesbevillingerne 

under udgiftsområde 4 i 2016 og 0,2 % af hele EU-budgettet; beklager, at størrelsen 

og underudnyttelsen af og de systematiske overførsler fra FUSP-kapitlet afslører en 

vedvarende mangel på ambitioner fra EU's side med hensyn til at agere som global 

aktør;" 
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6. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den 

Europæiske Unions politik på området 

Betænkning: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § originaltekst AN + 568, 25, 43 

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Efter § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 390, 198, 36 

§ 24 § originaltekst div   

1/AN + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

4 +  

§ 32 § originaltekst AN + 624, 6, 1 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § originaltekst AN + 507, 99, 22 

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaltekst vs +  

§ 69 § originaltekst vs +  

Henvisning 5 § originaltekst vs +  

Henvisning 10 § originaltekst vs +  

Henvisning 23 § originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Henvisning 26 § originaltekst vs +  

Henvisning 34 § originaltekst vs +  

§ H § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 443, 95, 84 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, GUE/NGL ændringsforslag 1, 2 

ENF §§ 12, 32, 51 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF §§ 63, 69, henvisning 5, 10, 23, 26, 34 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 16 

1. del: "fordømmer brugen af seksuel vold mod kvinder og piger, herunder massevoldtægt, 

seksuelt slaveri, tvungen prostitution og kønsspecifikke former for forfølgelse, 

menneskehandel, sexturisme og alle andre former for fysisk, seksuel og psykisk 

vold, som krigsvåben; henleder opmærksomheden på, at kønsrelaterede forbrydelser 

og seksuelle voldsforbrydelser er klassificeret i Romstatutten som krigsforbrydelser, 

forbrydelser mod menneskeheden eller væsentlige bestanddele i folkedrab eller 

tortur; understreger, at det er vigtigt at forsvare kvinders rettigheder," 

2. del: "herunder deres seksuelle og reproduktive rettigheder," 
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3. del: "gennem lovgivning, uddannelse og ved at støtte civilsamfundsorganisationer; 

glæder sig over vedtagelsen af EU's ligestillingshandlingsplan for 2016-2020, som 

indeholder en omfattende liste over tiltag til forbedring kvinders situation med 

hensyn til ligestilling og styrkelse af deres stilling; understreger betydningen af, at 

handlingsplanen gennemføres effektivt; glæder sig desuden over vedtagelsen af den 

strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene (2016-2019), som fremmer 

ligestilling og kvinders rettigheder verden over; understreger betydningen af 

ratificeringen og en effektiv gennemførelse af Istanbulkonventionen i alle 

medlemsstaterne; understreger, at uddannelse er det bedste redskab til at bekæmpe 

diskrimination og vold mod kvinder og børn; opfordrer Kommissionen, EU-

Udenrigstjenesten og VP/HR til at øge deres indsats for at sikre opfyldelse af 

forpligtelserne og henstillingerne på kvinderettighedsområdet under CEDAW og 

tilskynder tredjelande til at gøre det samme; mener, at EU bør fortsætte med at 

integrere støtte til kvinder i operationer under den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP), i konfliktforebyggelse og i genopbygningen efter konflikter; 

gentager betydningen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og 

sikkerhed; understreger betydningen af kvinders systematiske, lige, fulde og aktive 

deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fremme af menneskerettigheder og 

demokratiske reformer samt i fredsbevarende operationer, humanitær bistand og 

genopbygning efter konflikter samt demokratiske overgangsprocesser, der fører til 

varige og stabile politiske løsninger; minder om, at Sakharov-prisen for 2016 blev 

givet til Nadia Murad og Lamiya Aji Bashar, som har overlevet seksuel slaveri fra 

ISIS's/Daesh's side;" 

 

ENF 

§ 8 

1. del: "giver udtryk for dyb bekymring over det stigende antal angreb på religiøse 

mindretal, som ofte udføres af ikke-statslige aktører som ISIS/Daesh; beklager, at 

mange lande har og håndhæver antiomvendelses- og blasfemilovgivning, som 

effektivt begrænser religions- og trosfriheden og ytringsfriheden for religiøse 

mindretal og ateister og endog helt fratager dem disse rettigheder; opfordrer til, at 

der iværksættes tiltag til at beskytte religiøse mindretal, ikke-troende og ateister, der 

er ofre for blasfemilove, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at indlede politiske 

drøftelser med henblik på ophævelse af sådanne love; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at styrke deres indsats for at fremme respekten for tanke-, 

samvittigheds-, religions- og trosfriheden og til at fremme den interkulturelle og 

tværreligiøse dialog i forbindelserne med tredjelande; kræver en konkret indsats for 

at sikre en effektiv gennemførelse af EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse 

af religions- og trosfrihed, bl.a. gennem en systematisk og løbende uddannelse af 

EU-Udenrigstjenestens personale i hovedkvarteret og i delegationerne;" 

2. del: "støtter fuldt ud EU's praksis med at stille sig i spidsen for tematiske resolutioner om 

religions- og trosfrihed i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) og FN's 

Generalforsamling; støtter ubetinget det arbejde, som EU's særlige udsending til 

fremme af religions- og trosfrihed uden for EU, Ján Figel, udfører;" 
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§ 9 

1. del: "gentager, at ytringsfrihed online og offline er et afgørende element i ethvert 

demokratisk samfund, da det giver næring til en generel pluralistisk holdning, som 

styrker civilsamfundets og borgernes muligheder for at holde deres regeringer og 

beslutningstagere ansvarlige, og understøtter respekten for de retsstatslige 

principper; understreger, at begrænsning af ytringsfriheden online eller offline, 

såsom fjernelse af onlineindhold, kun må finde sted undtagelsesvist, hvis det er 

fastsat ved lov og begrundet i et legitimt mål; understreger derfor, at EU bør øge sin 

indsats for at fremme ytringsfriheden gennem sine eksterne politikker og 

instrumenter; gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne til at styrke 

overvågningen af alle former for begrænsninger af ytringsfriheden og medierne i 

tredjelande og til hurtigt og systematisk at fordømme sådanne begrænsninger og 

sætte alle tilgængelige diplomatiske redskaber og instrumenter ind på at ophæve 

disse begrænsninger;" 

2. del: "understreger betydningen af at sikre en effektiv gennemførelse af EU's 

retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline og af regelmæssigt at 

kontrollere deres resultater;" 

3. del: "fordømmer de mange dødsfald og fængslinger af journalister og bloggere i 2016 og 

opfordrer EU til at sikre dem effektiv beskyttelse;" 

4. del "glæder sig over lanceringen af det nye Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder (EIDHR) i 2016, som særligt fokuserer på uddannelse af EU's 

delegationer og mediefolk i tredjelande i, hvordan disse retningslinjer skal 

anvendes;" 

5. del "understreger betydningen af at afsløre og fordømme hadefulde udtalelser og 

opfordringer til vold, både på internettet og andre steder, da de udgør en trussel mod 

retsstaten og værdierne i menneskerettighederne;" 

 
§ 24 

1. del: "gentager, at menneskehandel omfatter rekruttering, transport, overførsel, husly til 

eller modtagelse af personer ved hjælp af trusler eller brug af magt eller andre 

former for tvang, bortførelse, svig, bedrag, magtmisbrug eller misbrug af sårbar 

position eller at give eller modtage betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en 

person, der har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse;" 

2. del: "opfordrer EU og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at begrænse den 

efterspørgsel, der giver anledning til alle former for udnyttelse af mennesker, især 

kvinder og børn, og fører til menneskehandel, og samtidig holde fast ved en 

menneskerettighedsbaseret og offerorienteret tilgang;" 

3. del: "gentager behovet for, at samtlige medlemsstater gennemfører EU's strategi for 

bekæmpelse af menneskehandel og direktiv 2011/36/EU(46) om dette spørgsmål; " 

4. del "udtrykker dyb bekymring over, hvor ekstremt sårbare migranter og flygtninge er 

over for udnyttelse, smugleri og menneskehandel; understreger, at det er nødvendigt 

at fastholde sondringen mellem begreberne menneskehandel og smugling af 

migranter;" 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene "og de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det," 

2. del: disse ord 
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§ 37 

1. del: "giver udtryk for dyb bekymring over og solidaritet med det stigende antal 

migranter, flygtninge og asylansøgere, herunder stadig flere kvinder, der er ofre for 

konflikter, forfølgelse, forvaltningsproblemer, fattigdom, ulovlig migration, 

menneskehandel og smuglernetværk;" uden ordene "migranter, flygtninge og 

asylansøgere,", " herunder stadig flere kvinder, der er" og "ulovlig migration" 

2. del: "migranter, flygtninge og asylansøgere,", "herunder stadig flere kvinder, der er" et 

"ulovlig migration" 

3. del: "understreger, at der er et presserende behov for at træffe reelle foranstaltninger med 

henblik på at tackle de grundlæggende årsager til migrationsstrømmene og for at 

finde langsigtede løsning baseret på respekten for menneskerettighederne og 

menneskets værdighed og for dermed at tage fat på den eksterne dimension af 

flygtningekrisen, herunder ved at finde bæredygtige løsninger på konflikter i vores 

nabolande, bl.a. gennem udvikling af samarbejde og partnerskaber med de 

pågældende tredjelande, der overholder folkeretten og sikrer respekten for 

menneskerettighederne i disse lande; udtrykker dyb bekymring over volden mod 

migrantbørn, herunder forsvundne uledsagede migrantbørn, og tilskynder til 

genbosættelse, familiesammenføring og humanitære korridorer; er dybt bekymret 

over den vanskelige situationen for og det stigende antal internt fordrevne og 

opfordrer til, at der sikres en sikker tilbagesendelse, genbosættelse eller lokal 

integration; opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde humanitær bistand, hvad 

angår uddannelse, bolig, sundhed og andre humanitære formål, der hjælper 

flygtninge tættest på deres hjemland, og til at sikre, at tilbagesendelsespolitikker 

gennemføres korrekt; understreger behovet for en omfattende 

menneskerettighedsbaseret tilgang til migration og opfordrer EU til at samarbejde 

endnu tættere med FN, regionale organisationer, regeringer og NGO'er; opfordrer 

medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU's fælles asylpakke og den fælles 

migrationslovgivning, navnlig for at beskytte sårbare asylansøgere;" 

4. del "understreger, at begreberne sikre lande og sikre oprindelseslande ikke bør hindre en 

individuel behandling af asylansøgninger; " 

5. del "advarer imod instrumentalisering af EU's udenrigspolitik som "migrationsstyring";" 

6. del: "opfordrer EU og medlemsstaterne til at indføre fuld gennemsigtighed for så vidt 

angår de midler, der er afsat til tredjelande til samarbejde om migration, og til at 

sikre, at et sådant samarbejde ikke gavner strukturer, der er involveret i krænkelser 

af menneskerettighederne, men i stedet går hånd i hånd med indsatserne for at 

forbedre menneskerettighedssituationen i disse lande;" 

 
§ 56 

1. del: "understreger, at udvidelsespolitikken er et af de stærkeste værktøjer til at styrke 

respekten for demokratiske principper og menneskerettigheder i lyset af aktuelle 

politiske udviklinger i kandidatlande og potentielle kandidatlande;" 
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2. del: "opfordrer Kommissionen til at styrke sine bestræbelser på at styrke de demokratiske 

politiske kulturer, respekten for retsstaten, mediernes og retsvæsenets uafhængighed 

og bekæmpelsen af korruption i disse lande; er overbevist om, at den reviderede 

europæiske naboskabspolitik fortsat bør sætte beskyttelse, fremme og håndhævelse 

af menneskerettigheder og demokratiske principper i centrum; gentager, at 

beskyttelse, aktiv støtte til og gennemførelse af menneskerettigheder og demokrati 

både er i partnerlandenes og EU's interesse; understreger ligeledes nødvendigheden 

af, at Unionen fastholder sit tilsagn til sine partnere, navnlig i sine nabolande, om at 

støtte økonomiske, sociale og politiske reformer, beskytte menneskerettighederne og 

bidrage med at indføre retsstatsprincippet som det bedste middel til at styrke den 

internationale orden og sikre stabiliteten i nabolandene; minder om, at 

Middelhavsunionen kan og bør udforme den politiske dialog på dette område og 

presse på for en stærk menneskerettigheds- og demokratidagsorden i regionen; 

minder om, at alle lande, der stræber efter medlemskab i EU, fuldt ud skal garantere 

menneskerettigheder og omhyggeligt efterleve Københavnskriterierne, da 

manglende efterlevelse af disse kriterier kan føre til en indstilling af 

forhandlingerne;" 

 
§ H 

1. del: teksten uden ordene "herunder etniske, sproglige og religiøse mindretal, personer 

med handicap, LGBTI-samfundet, kvinder, børn, asylansøgere og migranter" 

2. del: disse ord 

 

PPE, ENF 

§ 42 

1. del: "mener, at EU bør fortsætte sin indsats for at styrke respekten for LGBTI-personers 

menneskerettigheder i overensstemmelse med EU's retningslinjer på dette område; 

opfordrer til fuldstændig gennemførelse af retningslinjerne, bl.a. gennem uddannelse 

af EU's personale i tredjelande; tager skarpt afstand fra, at homoseksualitet stadig er 

strafbart i 72 lande, herunder i 13 lande som foreskriver dødsstraf, og mener, at 

voldelig praksis og voldsudøvelse mod personer på grund af deres seksuelle 

orientering, såsom tvungen afsløring af homoseksualitet, hadforbrydelser og 

hadefulde udtalelser både online og offline, og opdragende voldtægter ikke bør 

forblive ustraffet; " 

2. del: "bemærker lovliggørelsen af ægteskab og registreret partnerskab mellem personer af 

samme køn i visse lande, og tilskynder til, at denne udvikling fortsætter;" 

3. del: "fordømmer krænkelser af kvinders og minoritetsgruppers kropslige integritet; 

opfordrer medlemsstaterne til at forbyde sådanne praksis, straffe gerningsmænd og 

støtte ofre;" 
 

Diverse 

Inés Ayala Sender (S&D) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 1 og 2. 
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7. Hongkong, 20 år efter overdragelsen 

Betænkning: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1, litra r) 2 GUE/NGL AN + 344, 251, 9 

Efter § 1, litra s) 3 GUE/NGL AN + 338, 247, 12 

§ D 1 Verts/ALE  -  

Afstemning: henstilling (tekst som helhed) AN + 490, 82, 17 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 2, 3 

 


