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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. Nigeria 

Forslag til beslutning: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, 
B8-0053/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0045/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Efter § 11 3 GUE/NGL  -  

Efter § 15 2 Verts/ALE AN - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Efter § V 1 Verts/ALE AN - 146, 430, 35 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2; 
 

 

2. Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee 

Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi 

Forslag til beslutning: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0043/2018 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, 
B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0054/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

Efter § 12 1 GUE/NGL VE + 318, 293, 9 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  

 

 

 



P8_PV(2018)01-18(VOT)_DA.docx 4 PE 616.992 

4. Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, 

der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** 

Henstilling: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i 

sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * 

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 562, 16, 43 

 

 

6. Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne 

Betænkning: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1/AN + 387, 222, 16 

2/AN - 290, 325, 9 

3/AN + 340, 272, 8 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 7 § originaltekst AN + 586, 32, 15 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § originaltekst AN + 485, 109, 36 

§ 15 § originaltekst AN - 297, 305, 25 

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 269, 350, 13 

§ 24 § originaltekst AN + 349, 210, 75 

§ 26 § originaltekst div   

1/AN + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § originaltekst AN + 432, 165, 36 

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 292, 329, 0 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1/VE + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ L § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 512, 50, 63 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: ændringsforslag 1, §§ 1, 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (1. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 1, 15, 24, § B 

ALDE: § 44 

S&D: § L 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ A 

1. del: teksten uden ordene "og de efterfølgende spareforanstaltninger" 

2. del: disse ord 

 

GUE/NGL 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene "anerkender, at visse medlemsstater er bagud med 

gennemførelsen af de nødvendige strukturreformer;", "der oplever en hjerneflugt af 

højtuddannede" 

2. del: "anerkender, at visse medlemsstater er bagud med gennemførelsen af de nødvendige 

strukturreformer;" 

3. del: "der oplever en hjerneflugt af højtuddannede" 

 
§ D 

1. del: teksten uden ordene "får dem til at føle sig isoleret, og kan have "skæmmende 

konsekvenser"," 

2. del: disse ord 

 

ALDE 

§ 9 
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1. del: teksten uden ordene "globale, økonomiske", "den stigende forekomst af usikre 

former for" 

2. del: "globale, økonomiske" 

3. del: "den stigende forekomst af usikre former for" 

 
§ 48 

1. del: teksten uden ordene "af høj kvalitet" og "usikre, underbetalte og midlertidige" 

2. del: "af høj kvalitet" 

3. del: "usikre, underbetalte og midlertidige" 

 
§ B 

1. del: teksten uden ordene "krise-" "i kriseramte lande" og "allerede" 

2. del: ""krise-"  

3. del: "i kriseramte lande" 

4. del "allerede" 

 

ENF 

§ 26 

1. del: "understreger, at det kun kan lade sig gøre at fastslå, om budgettet for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er anvendt fornuftigt, og om det endelige mål for 

ungdomsgarantien om at hjælpe unge arbejdsløse i varig beskæftigelse nås, hvis 

operationerne overvåges nøje og på gennemsigtig vis på grundlag af pålidelige og 

sammenlignelige data, og såfremt der gribes ind over for medlemsstater, der ikke har 

gjort nogen fremskridt, på en mere ambitiøs måde;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at forbedre overvågningen, 

rapporteringen og kvaliteten af dataene og sikre, at der indsamles pålidelige og 

sammenlignelige data og tal om den nuværende gennemførelse af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som stilles til rådighed rettidigt og oftere end 

krævet i henhold til deres årlige rapporteringspligt, jf. artikel 19, stk. 2, i ESF-

forordningen; opfordrer Kommissionen til at revidere sine retningslinjer for 

dataindsamling i overensstemmelse med Revisionsrettens henstillinger for at 

begrænse risikoen for en overvurdering af resultaterne;" 

 

ALDE, ENF 

§ 1 

1. del: "mener, at ungdomsgarantien skal være et første skridt i retning af en 

rettighedsbaseret tilgang til unges beskæftigelsesmæssige behov;" uden ordene "i 

retning af en rettighedsbaseret tilgang" 

2. del: "i retning af en rettighedsbaseret tilgang" 

3. del: "minder om, at arbejdsgivere er forpligtede til at deltage i processen med at skaffe 

unge tilgængelige erhvervsuddannelsesprogrammer, job på begyndelsesniveau og 

praktikophold af høj kvalitet" 

 

GUE/NGL, S&D 

§ 16 

1. del: "mener ikke, at ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er en 

erstatning for brugen af makroøkonomiske instrumenter og andre politikker til 

fremme af ungdomsbeskæftigelse; tilføjer, at det ved vurdering af implementeringen 

og virkningen af ungdomsgarantien er det vigtigt at huske på de forskellige 

makroøkonomiske klimaer og budgetsituationer i medlemsstaterne;" 

2. del: "mener, at der bør lægges et langsigtet reformprogram for ungdomsgarantien, hvis 

varigheden heraf skal forlænges;" 

3. del: "understreger det klare behov for mere effektiv koordinering mellem de forskellige 

medlemsstater;" 
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7. Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for 

reform af liberale erhverv 

Betænkning: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 1 ALDE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 490, 54, 38 

 


