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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 videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske 

Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for 

Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i 

Middelhavsområdet (PRIMA) *** 

Henstilling: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauritius: fiskerimuligheder og 

finansiel modydelse *** 

Henstilling: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for 

landbrugsprodukter *** 

Henstilling: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 652, 10, 22 

 

 

 

4. En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder 

Betænkning: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 542, 33, 109 

 

 

5. 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 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 66 kor. udv. AN + 574, 79, 32 

 

 

6. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde 

forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I 

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 67 kor. udv. AN + 343, 172, 170 

 

 

7. Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske 

fonde ***I 

Betænkning: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 17 kor. udv. AN + 561, 89, 36 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt 

Tekst som helhed 17PC kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-6                

9-16 

kor. udv.  ↓  

Artikel 1 – afsnit 1 – 

nr. 1 

Forordning (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 3 – stk. 1 – 

litra b – afsnit 1 

19 EFDD AN ↓  

Artikel 1 – afsnit 1 – 

nr. 2 

Forordning (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 17 – stk. 4 

23S EFDD AN ↓  

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 

4 

Forordning (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 19 – stk. 1 – 

afsnit 1 – led 1 

20 EFDD AN ↓  

7 =  

17PC = 

kor. udv. AN ↓  

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 

4 

Forordning (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 19 – stk. 1 – 

afsnit 1 – led 2 

21 EFDD AN ↓  

8 kor. udv. AN ↓  

17PC kor. udv.  ↓  

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 

4 

Forordning (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 19 – stk. 1 

§ originaltekst AN ↓  

Artikel 2, § 1 22 EFDD AN ↓  

17PC kor. udv.  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 18 EFDD AN ↓  

§ 4 24 EFDD AN ↓  

§ originaltekst AN ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL ændringsforslag 7, 8, 23; § 4; Artikel 1, § 1, point 4 

 

Diverse: 

Erratum til ændringsforslag 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Bygningers energimæssige ydeevne ***I 

Betænkning: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

87 EFDD AN - 42, 604, 35 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 88 kor. udv. AN + 546, 35, 96 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 87 
 

 

9. Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram 

Betænkning: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 363, 299, 16 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 421, 255, 4 

§ 13 § originaltekst vs +  

Efter § 17 3 PPE  -  

§ 20 § originaltekst vs +  

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE VE - 294, 376, 9 

Efter § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ originaltekst vs/VE + 377, 303, 2 

Efter § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 367, 303, 15 

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 367, 316, 2 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 583, 35, 68 
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Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 13, 20, 38 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 7 

1. del: "beklager, at delmålet om at opnå god status for overfladevandområder inden 2020 

ikke vil blive nået" 

2. del: "på grund af belastning fra forurening, indgreb i vandløbenes morfologi og 

overdreven bortledning af vand på grund af det store behov til produktion af 

hydroelektricitet;" 

 
 

§ 12 

1. del: teksten uden: "samt tilslutning til forsigtighedsprincippet i mangel af tilstrækkelige 

videnskabelige data” 

2. del: disse ord 

 
§ 23 

1. del: teksten uden ordet: "alle" (første gang, ordet forekommer - foran ”støtteordninger”) 

2. del: dette ord 

 
§ 44 

1. del: teksten uden ordene: "gennem etablering af områder, hvor vandkraftafledninger er 

forbudt, og gennem sikring af opretholdelsen af økologiske vandstrømninger langs 

flodgrenene;" 

2. del: disse ord 

 
§ 46 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge anvendelsen af løsninger på 

miljøudfordringer, særlig der, hvor der findes tekniske løsninger, som endnu ikke er 

fuldt udbredt," 

2. del: "som f.eks. nedbringelse af ammoniakforbruget inden for landbruget;" 
 

 

10. Ligestilling inden for mediesektoren i EU 

Betænkning: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 1 mindst 76 

medlemmer 

div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE + 355, 322, 1 

§ 22 § originaltekst vs +  

§ 23 3 mindst 76 

medlemmer 

 +  

§ 26 4 mindst 76 

medlemmer 

 +  

§27 2 mindst 76 

medlemmer 

VE - 318, 352, 6 

Efter § 32 5 mindst 76 

medlemmer 

VE - 301, 346, 30 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 523, 97, 56 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

+ 76 medlemmer: § 22 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

+  76 medlemmer: 

ændringsforslag 1 

1. del: teksten uden ordene: "forpligtelser til " og "ved hjælp af bindende foranstaltninger;" 

2. del: disse ord 

 
§ 6 

1. del: teksten uden ordene: "herunder kvoter," 

2. del: disse ord 
 

11. Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor 

Forslag til beslutning: B8-0183/2018 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning 

B8-0183/2018 (FEMM) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  

 



P8_PV(2018)04-17(VOT)_DA.docx 9 PE 621.174 

12. Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for 

humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond 

Betænkning: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 32 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 523, 73, 78 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 32 

13. Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed 

Betænkning: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 340, 282, 46 

§ 27 § originaltekst div   

1/AN + 638, 16, 21 

2/AN + 362, 300, 11 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 328, 324, 16 

§ 36 1 mindst 76 

medlemmer 

VE + 416, 227, 29 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 384, 253, 27 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ALDE: § 27 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

+ de 76 

medlemmer: 

§ Y 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

+ de 76 medlemmer: 

§ 24 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne og andre relevante kreditorlande til at yde mere 

finansiering til SDG-investeringer og til at holde deres årelange løfte om at bidrage 

med 0,7 % af deres BNI til officiel udviklingsbistand; opfordrer dem til i fremtiden 

at yde denne finansiering i form af gavebistand i stedet for lån, når 

evalueringsrapporter tyder på, at opnåelsen af målene for bæredygtig udvikling er i 

fare på lang sigt på grund af dårlige offentlige finanser;" 

2. del: "opfordrer desuden indtrængende kreditorlandene til at indføre innovative og 

diversificerede nye finansieringskilder for at nå målene for bæredygtig udvikling, 

såsom en afgift på transaktioner i fremmed valuta og en afgift på finansielle 

transaktioner, der kan bidrage til det enkelte lands gældsbæredygtighed, navnlig i en 

tid med finansiel krise; " 

 
§ 27 

1. del: "er enig i og opfordrer Den Europæiske Union til at større gennemførelsen af de 

principper, der er fastlagt af De Forenede Nationers Konference om Handel og 

Udvikling for en ansvarlig kreditpolitik, som især fremhæver det fælles ansvar for 

långivere og låntagere (UNCTAD's principper om ansvarlig statslig långivning og 

låntagning) samt den nødvendige parlamentariske kontrol med offentlig 

finansiering;" 

2. del: "mener, at UNCTAD's principper om principper om ansvarlig långivning og 

lånoptagelse bør blive retligt bindende instrumenter, der kan håndhæves;" 

 
§ 29 

1. del: "understreger behovet for at nå til enighed om bindende internationale regler for at 

imødegå odiøs og illegitim gæld; er derfor af den opfattelse, at gældsomlægning bør 

understøttes af en uafhængig gældsrevision som et middel til at skelne mellem 

odiøse og illegitime lån og andre lån;" 

2. del: "understreger, at illegitime og odiøse lån bør annulleres;" 

 
§ 32 

1. del: "understreger behovet for at løse gældskrisen på en retfærdig, hurtig og bæredygtig 

måde gennem oprettelse af en international gældssaneringsmekanisme, der bygger 

på UNCTAD's køreplan for statsobligationer"  

2. del: "og den såkaldte Stiglitz-Kommissions idé om at etablere en international 

gældssaneringsdomstol (IDRC);" 
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14. Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU 

Betænkning: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF AN - 81, 566, 13 

Afstemning: Beslutning fra REGI 

(teksten som helhed) 

AN + 506, 71, 45 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 1 

 


