
P8_PV(2018)05-31(VOT)_DA.docx 1 PE 623.124 

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. Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran 

Forslag til beslutning: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0254/2018 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien 

Forslag til beslutning: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 

B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0259/2018 

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

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaltekst vs +  

Efter § 10 2 GUE/NGL VE - 275, 314, 31 

Efter § 11 5 EFDD AN + 310, 255, 54 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1/VE + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § originaltekst div   

1/AN + 588, 30, 10 

2/AN + 490, 117, 10 

§ 15 § originaltekst vs +  

Betragtning D § originaltekst vs +  

Efter betragtning I 1 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 525, 29, 71 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: endelig afstemning 

EFDD: ændringsforslag 5 

ECR: § 14 
 

Anmodning om særskilt afstemning 
PPE: §§ 8, 15, betragtning D 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 14 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Rådet til at overveje at indføre målrettede 

foranstaltninger mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne;" 
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2. del: disse ord 

 

PPE: 

§ 2 

1. del: "fordømmer den aktuelle undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, 

herunder kvinderettighedsforkæmpere, i Saudi-Arabien, som underminerer 

troværdigheden af reformprocessen i landet;" 

2. del: "opfordrer den saudiarabiske regering til omgående og betingelsesløst at løslade alle 

menneskerettighedsforkæmpere og andre samvittighedsfanger, der udelukkende er 

blevet tilbageholdt og dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og deres fredelige 

arbejde for menneskerettigheder; fordømmer den vedvarende og systematiske 

diskrimination mod kvinder og piger i Saudi-Arabien;" 

 
§ 13 

1. del: "opfordrer EU til at stille forslag om en resolution om situationen for 

menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien på det næste møde i FN's 

Menneskerettighedsråd;" 

2. del: "opfordrer EU til på den næste samling i Menneskerettighedsrådet og i 

Kommissionen for Kvinders Status at rejse spørgsmålet om medlemskab af lande 

med tvivlsomme menneskerettighedsforhold, herunder for så vidt angår respekt for 

kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene;" 

3. del: "opfordrer EU til i FN's Menneskerettighedsråd at foreslå udpegelsen af en særlig 

rapportør om menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien;" 
 

Diverse 

Ændringsforslag 3 og 4 var blevet trukket tilbage. 
 

 

3. Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation 

Forslag til beslutning: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 
B8-0271/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0265/2018 

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

§ 9 § originaltekst div   

1/AN + 553, 54, 21 

2/AN + 570, 26, 18 

Efter betragtning M 1 Verts/ALE VE + 339, 253, 31 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 455, 34, 140 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0265/2018  ECR  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 9 

1. del: "gentager sin stærke modstand mod anvendelse af dødsstraf uanset forbrydelsens art 

og under alle omstændigheder; mener, at dødsstraf er en krænkelse af den 

menneskelige værdighed og udgør en form for grusom, umenneskelig og 

nedværdigende behandling;" 

2. del: "opfordrer de sudanesiske myndigheder til at overholde FN's moratorium for 

dødsstraf; opfordrer Sudan til at ratificere konventionen mod tortur (CAT) og 

CEDAW;" 
 

Diverse 

Jordi Solé (Verts/ALE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag RC-B8-

0265/2018. 
 

 

4. Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske 

Anklagemyndighed 

Forslag til beslutning: B8-0237/2018 (Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk.1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: indstilling 

af Antonio Mura 

SEC + 434, 109, 74 
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5. Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer 

Betænkning: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 577, 32, 19 

 

 

6. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I 

Betænkning: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

2 kor. udv. div   

1 +  

2/VE + 308, 280, 35 

13 kor. udv. div   

1 +  

2/VE + 316, 294, 18 

16 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

23 kor. udv. vs +  

35 kor. udv. vs -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

62 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

3 +  

Artikel 1 – stk.1 – nr. 4 

– litra a 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 6 – stk. 1 – 

litra a 

69 + 38 

medlemmer 

 -  

31 kor. udv.  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Artikel 1 – stk. 1 –  

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 

76S ENF AN - 68, 556, 7 

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 1 

44 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 2 

70 ALDE  -  

45 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

3 +  

4/AN + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 2 a 

(nyt) 

46 kor. udv.  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 4 

47 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 5 

48 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 7 

49 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 8 

50 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 7 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 12 – stk. 10 

51 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 9 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 13 

77S ENF  -  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 9 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 1  

54 kor. udv.  +  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 9 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 1 – 

afsnit 2 – indledning 

55 kor. udv.  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 1 – nr. 9 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 13 – stk. 2a 

(nyt) 

74 GUE/NGL  -  

Artikel 1 – stk. 1 –    

nr. 13 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 20 a – stk. 1 

78S ENF  -  

61 kor. udv.  +  

Artikel 1 – nr. 14 – 

litra a 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 21 – litra j 

75 GUE/NGL  -  

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 

14 – litra b i 

Afgørelse nr.  

1313/2013/EU 

Artikel 21 – stk. 2 – 

litra c – nr. 2 – nr. ii 

66 PPE VE - 311, 318, 3 

Artikel 1 – stk. 1 –     

nr. 16 

Afgørelse nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 26 – stk. 2 

67 PPE VE - 253, 357, 18 

63 kor. udv.  +  

Efter betragtning 5 68 + 38 

medlemmer 

VE + 356, 251, 21 

Betragtning 6 10 kor. udv. div   

1 +  

2/AN + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 431, 99, 97 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 76 

Verts/ALE: ændringsforslag 10 (2. del), 45 (4. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: ændringsforslag 23 og 63 
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GUE/NGL: ændringsforslag 35 

Verts/ALE: ændringsforslag 62 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

ændringsforslag 13 

1. del: "Mange medlemsstater oplever mangel på materiel og udstyr, når der opstår 

uforudsete katastrofer. EU-mekanismen bør derfor gøre det muligt at udvide 

omfanget af materiel og udstyr, hvor det er nødvendigt," 

2. del: "navnlig med henblik på at redde personer med handicap, ældre eller syge." 

 
ændringsforslag 16 

1. del: "For at sikre, at rescEU-kapaciteten er velfungerende, bør der stilles supplerende 

finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen, men 

ikke på bekostning af de rammebeløb, der er afsat til andre vigtige EU-politikker" 

2. del: "såsom fremme af rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, retfærdighed eller 

menneskelig udvikling på verdensplan, herunder alle de midler, der er afsat til 

programmer og projekter for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders 

position, især med tanke på, at gennemførelsen af nogle af disse programmer har 

været særdeles vellykket betalingsbevillingerne til programmet for rettigheder, 

ligestilling og unionsborgerskab (REC) er i de seneste tre år nået op på mere end 99 

%." 

 
ændringsforslag 62 

1. del: "For så vidt angår kapaciteter tilhørende medlemsstaterne, der ikke allerede indgår i 

den europæiske civilbeskyttelsespulje, må Unionens samlede finansielle støtte til 

transportressourcer ikke overstige 55 % af de samlede støtteberettigede 

omkostninger. For at være berettigede til at modtage denne finansiering forpligter 

medlemsstaterne sig til at udarbejde et register over alle deres indsatskapaciteter 

sammen med de relevante administrative strukturer, som er til brug ved sanitære og 

industrielle katastrofer, jordskælv, vulkanudbrud," 

2. del: "masseflytninger og -katastrofer," 

3. del: "oversvømmelser, skovbrande, terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske 

og nukleare katastrofer, som de råder over, ud over dem, der allerede indgår i den 

europæiske pulje." 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

ændringsforslag 2 

1. del: teksten uden ordene: "Desværre er disse katastrofer undertiden forsætlige, som det 

for eksempel er tilfældet med terrorangreb." 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 10 

1. del: teksten uden ordene: "terroranslag og kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare 

angreb" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 45 

1. del: "RescEU skal bestå af kapaciteter, der supplerer dem, der allerede findes i 

medlemsstaterne, med henblik på at udbygge og styrke disse, og den har til hensigt 

at tackle nuværende og fremtidige risici. Kapaciteterne skal fastsættes ud fra 

eventuel mangel på indsatskapaciteter til brug ved sundhedskatastrofer, industrielle 

katastrofer, miljøkatastrofer, jordskælv, vulkanudbrud," 

2. del: "masseflytninger og katastrofer,"  
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3. del: "oversvømmelser, brande, herunder skovbrande, terroranslag samt kemiske, 

biologiske, radiologiske og nukleare -katastrofer. På grundlag af de konstaterede 

mangler skal rescEU mindst indeholde følgende muligheder:  a) bekæmpelse af 

skovbrande fra luften b) højkapacitetspumpning  c) eftersøgning og redning i 

byområder  d) felthospitaler og medicinske nødshjælpshold" uden ordene 

"terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer." 

4. del: "terroranslag samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare katastrofer." 
 

 

7. Connecting Europe-faciliteten efter 2020 

Forslag til beslutning: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Efter § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § originaltekst AN + 368, 211, 51 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 

  
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § 25 
 

Diverse 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B8-

0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch og Ivica Tolić (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet 

fælles beslutningsforslag RC-B8-0242/2018. 
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Ana Miranda (Verts/ALE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B8-

0243/2018. 
 

 

8. Situationen i Nicaragua 

Forslag til beslutning: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, 
B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 536, 39, 53 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE, S&D: endelig afstemning (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via 

EU's eksterne forbindelser 2016-2020  

Betænkning: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 PPE  -  

§ 21 § originaltekst AN + 546, 20, 61 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 23 § originaltekst AN + 486, 76, 58 

§ 24 § originaltekst AN + 406, 173, 46 

§ 25 § originaltekst AN + 413, 138, 63 

§ 26 § originaltekst AN + 528, 18, 78 

§ 40 § originaltekst AN + 349, 207, 56 

§ 41 § originaltekst AN + 423, 141, 52 

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Betragtning Q § originaltekst AN + 403, 149, 73 

Afstemning: beslutning fra DEVE, FEMM 

(tekst som helhed) 

AN + 383, 118, 120 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, betragtning Q 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: § 41, betragtning Q 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 52 

1. del: teksten uden ordene "EU’s militære og" 

2. del: disse ord 
 

 

10. Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien 

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 1 EFDD AN - 92, 513, 18 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 29 § originaltekst AN + 481, 116, 30 

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 36 2 EFDD AN - 64, 533, 31 

§ 50 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 286, 312, 28 

§ 62 § originaltekst AN + 506, 113, 9 

§ 71 § originaltekst vs +  

§ 78 § originaltekst vs +  

Betragtning E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Betragtning R § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Betragtning T § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Betragtning U § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 466, 53, 110 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1, 2 

ENF: §§ 29, 62 
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Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 50 

1. del: "er dybt foruroliget over det særligt presserende problem med børnefattigdom, som 

berører op mod 25 millioner børn i EU (over 26,4 % af alle europæere i 

aldersgruppen under 18 år) fra familier, som hver dag lider under manglende 

indkomst og grundlæggende tjenester; mener, at ungdomspolitikker kan bidrage til 

områder som børne- og familiepolitikker;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at udvikle en børnegaranti som et langsigtet redskab til 

at tilbyde lige muligheder til alle børn i EU under dens særlige fondsordning med 

henblik på at sikre, at alle børn i fattigdom har adgang til gratis sundhedsydelser, 

gratis uddannelse, gratis børnepasning, anstændige boligforhold og passende 

ernæring;" 

 
Betragtning T 

1. del: teksten uden ordene: "undervisning i ligestilling og seksualundervisning;" 

2. del: disse ord 

 

ENF: 

Betragtning R 

1. del: teksten uden ordene: "migration" 

2. del: disse ord 

 
Betragtning U 

1. del: teksten uden ordene: "migranter, flygtninge" 

2. del: disse ord 

 

PPE, ENF: 

Betragtning E 

1. del: teksten uden ordene: "som f.eks. etniske mindretal, mennesker med særlige behov, 

kvinder," og "LGBTIQ-personer, migranter og flygtninge" 

2. del: "som f.eks. etniske mindretal, mennesker med særlige behov, kvinder" 

3. del: "LGBTIQ-personer, migranter og flygtninge" 
 

 

11. Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) 

Betænkning: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 8 EFDD AN - 45, 568, 14 

§ 20 § originaltekst vs -  

§ 23 § originaltekst vs -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst vs -  

§ 30 § originaltekst vs/VE + 370, 242, 6 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ originaltekst vs ↓  

Betragtning A 2S EFDD AN - 37, 568, 23 

Betragtning C 3 EFDD div   

1/AN - 33, 582, 14 

2/AN - 70, 536, 14 

Betragtning E 4S EFDD AN - 41, 579, 7 

Efter betragtning L   VE + mundtlig 

ændringsforslag 

330, 246, 44 

Betragtning M 5 EFDD AN - 67, 527, 32 

Betragtning O 6 EFDD AN - 58, 550, 15 

Betragtning R 7 EFDD AN - 37, 558, 27 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 561, 45, 17 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

ændringsforslag 3 

1. del: "der henviser til, at ophævelsen af direktivet om miljøvenligt design i høj grad kan 

bidrage til Europas bestræbelser på at forbedre energieffektiviteten;" 
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2. del: "understreger, at energi, navnlig fossile brændstoffer, bør betragtes som en vigtig 

ressource, der også kan fremme jobudvikling;" 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "a)  muligheden for opgradering fremmes ved hjælp af 

tilgængelige softwareopdateringer til elektronisk udstyr" og "c)  genanvendeligheden 

øges ved anvendelse af én enkelt type eller kompatibel polymerplast;" 

2. del: "a)  muligheden for opgradering fremmes ved hjælp af tilgængelige 

softwareopdateringer til elektronisk udstyr" 

3. del: "c)  genanvendeligheden øges ved anvendelse af én enkelt type eller kompatibel 

polymerplast;" 
 

Diverse 

Ashley Fox havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag: 

Betragtning La (ny): 

"der henviser til, at den eksisterende undtagelse for faser af belysning i Kommissionens forordning 

(EF) nr. 244/20091 og (EU) nr. 1194/20122 har været en passende og effektiv måde at imødekomme de 

særlige behov og omstændigheder i teatre og hele underholdningsindustrien og bør fortsætte;" 

------ 
1Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger (EUT L 76 af 

24.3.2009, s. 3). 

2Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil 

hørende udstyr (EUT L 342 af 14.12.2012, s. 1). 
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12. Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og 

misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

Forslag til beslutning: B8-0238/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0238/2018 

(PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL AN - 65, 489, 59 

Efter § 2 5 GUE/NGL AN + 501, 74, 35 

§ 3 § originaltekst div   

1/AN + 535, 70, 12 

2/AN + 357, 226, 27 

3/AN + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL AN - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF AN - 93, 488, 31 

§ originaltekst div   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § originaltekst vs +  

§ 9 § originaltekst AN + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL AN - 295, 308, 6 

§ originaltekst div   

1/AN + 401, 178, 25 

2/AN + 297, 255, 53 

§ 11 § originaltekst AN + 526, 57, 27 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 § originaltekst AN + 458, 76, 75 

§ 17 § originaltekst div   

1/AN + 543, 40, 23 

2/AN + 280, 266, 56 

§ 19 § originaltekst AN + 376, 188, 42 

§ 20 § originaltekst AN + 329, 229, 39 

§ 21 § originaltekst div   

1/AN + 388, 185, 22 

2/AN + 536, 27, 36 

3/AN + 361, 209, 26 

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaltekst vs +  

Betragtning A § originaltekst div   

1/AN + 525, 64, 6 

2/AN + 320, 247, 25 

3/AN + 293, 255, 41 

4/AN + 320, 243, 22 

Betragtning B § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Betragtning C § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Betragtning E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Betragtning F 1 EFDD  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

Betragtning G 3 GUE/NGL VE + 292, 257, 12 

Betragtning H § originaltekst AN + 287, 225, 38 

Betragtning J § originaltekst vs +  

Betragtning K § originaltekst div   

1/AN + 483, 58, 20 

2/AN - 218, 321, 17 

Betragtning L § originaltekst vs -  

Betragtning N § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 303, 219, 37 

Betragtning O § originaltekst div   

1/AN + 502, 31, 15 

2/AN + 332, 202, 12 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 312, 75, 155 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: endelig afstemning 

EFDD: §§ 14, 17, 21, betragtning A, H, endelig afstemning 

GUE/NGL: ændringsforslag 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, betragtning A, K, O 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, endelig afstemning 

ENF: ændringsforslag 8 
 

Anmodning om særskilt afstemning 
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S&D: betragtning L 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, betragtning H 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, betragtning H, K, N 

Verts/ALE: betragtning J 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 17 

1. del: "fremhæver, at konvertering af en tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset 

kontrakt skal betragtes som en foranstaltning for effektivt at forhindre og sanktionere 

misbrug af tidsbegrænsede kontrakter i både den offentlige og den private sektor" 

2. del: "og tydeligt og konsekvent skal medtages af alle medlemsstater i deres relevante 

retlige rammer for arbejdsretten;" 

 
§ 21 

1. del: "fordømmer den omstændighed, at arbejdstagere, som var blevet anerkendt af de 

kompetente retslige myndigheder som ofre for misbrug af tidsbegrænsede 

kontrakter, der er en overtrædelse af direktiv 1999/70/EF, er blevet afskediget;" 

2. del: "er fast overbevist om, at hvis et misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

har fundet sted, skal en foranstaltning, der på effektiv og tilsvarende vis sikrer 

beskyttelsen af arbejdstagerne, anvendes" 

3. del: "for at straffe misbrug og ophæve konsekvenserne af tilsidesættelsen af 

overtrædelsen af EU-retten samt for at beskytte de berørte arbejdstageres stillinger;" 

 
§ 22 

1. del: teksten uden ordene: "mindsteløn" 

2. del: disse ord 

 
betragtning C 

1. del: "der henviser til, at der er et behov for at tilpasse politiske tiltag for at afspejle, at 

usikkerhed er et dynamisk element, der påvirker alle deres personlige 

arbejdsrelationer; der henviser til, at bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold skal 

forfølges gennem en integreret politik på flere niveauer," 

2. del: "som fremmer inklusive og effektive arbejdstagerrettigheder, sammen med effektive 

foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af princippet om 

ligebehandling;" 

 

ALDE: 

betragtning B 

1. del: "der henviser til, at de usikre arbejdsvilkår skyldes forekomsten af væsentlige 

mangler i en effektiv beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder på forskellige 

niveauer af reguleringen, herunder EU's primære og afledte ret og medlemsstaternes 

lovgivning;" 

2. del: "der henviser til, at andragender om forskellige former for beskæftigelse bør anses 

for at være i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivning i den respektive 

medlemsstat, som de stammer fra og med den relevante EU-lovgivning; der henviser 

til, at EU's social- og arbejdsmarkedspolitik bygger på nærhedsprincippet;" 

 
betragtning O 

1. del: teksten uden ordene: "på deltid eller" 

2. del: disse ord 

 

GUE/NGL: 

§ 10 
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1. del: "understreger, at inspektioner skal sikres, således at personer, der er omfattet af 

midlertidige eller fleksible kontraktordninger, nyder mindst samme beskyttelse som 

alle andre arbejdstagere; påpeger, at en målrettet indsats for at anvende eksisterende 

ILO-instrumenter i en særlig kampagne mod usikre ansættelsesforhold er nødvendig, 

og at man alvorligt bør overveje behovet for nye bindende instrumenter og retlige 

foranstaltninger, der vil begrænse og reducere usikre ansættelsesforhold" 

2. del: "og gøre usikre arbejdskontrakter mindre attraktive for arbejdsgiverne;" 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe usikre 

ansættelsesforhold såsom kontrakter uden fast timeantal- ved at sikre udviklingen af 

nye instrumenter og sammenhængende overholdelse af Den Europæiske Unions 

Domstols retspraksis samt den konkrete håndhævelse af EU-lovgivning og national 

lovgivning på nationalt plan med henblik på at løse det anstændige arbejdsunderskud 

og gennemføre en rettighedsbaseret tilgang;" uden ordene "såsom kontrakter uden 

fast timeantal" 

2. del: "såsom kontrakter uden fast timeantal" 

3. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med alle 

arbejdsmarkedets parter, navnlig fagforeningerne - og relevante interesseparter, 

fremme kvalitativ, sikker og vellønnet beskæftigelse, bl.a. at styrke 

arbejdsinspektoraterne;" 

 
betragtning A 

1. del: teksten uden ordene: "gennem de sidste 15 år", "som et resultat af de sparepolitikker 

og nedskæringer af arbejdstagerrettigheder, som blev gennemført," og "hvilket har 

ført til øget usikkerhed og ustabile arbejdsforhold;" 

2. del: "gennem de sidste 15 år" 

3. del: "som et resultat af de sparepolitikker og nedskæringer af arbejdstagerrettigheder, 

som blev gennemført, " 

4. del "hvilket har ført til øget usikkerhed og ustabile arbejdsforhold;" 

 
betragtning F 

1. del: "der henviser til, at adskillige medlemsstater gennem årene har oplevet en betydelig 

stigning i atypiske og midlertidige ansættelseskontrakter i både den offentlige og den 

private sektor" 

2. del: "i en lovgivningsmæssig ramme, hvor et stort antal på hinanden følgende 

tidsbegrænsede kontrakter hverken kunne forhindres ej heller straffes på grund af 

manglen på effektive og forholdsmæssigt afpassede retsmidler; der henviser til, at 

dette har undergravet integriteten af europæisk arbejdsmarkedslovgivning og Den 

Europæiske Unions Domstols retspraksis;" 

 
betragtning N 

1. del: teksten uden ordene: "herunder kontrakter uden et fast timeantal" 

2. del: disse ord 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

1. del: "er bekendt med Kommissionens forslag om en europæisk arbejdsmyndighed og 

opfordrer til, at en sådan myndighed modtager et tilstrækkeligt eget budget, uden at 

ressourcer overføres til den fra andre vigtige organer;" 
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2. del: "opfordrer Kommissionen til at intensivere sin indsats for at sætte en stopper for 

urimelige kontraktvilkår i ansættelseskontrakter ved at håndtere al misbrug og alle 

smuthuller; anerkender det nye forslag til et direktiv om gennemsigtige og 

forudsigelige arbejdsvilkår, der har til formål at skabe nye rettigheder for alle 

arbejdstagere, navnlig for at forbedre arbejdsvilkårene for arbejdstagere inden for 

nye beskæftigelsesformer og atypisk beskæftigelse," 

3. del: "samtidig med at den begrænser byrderne for arbejdsgiverne og arbejdsmarkedets 

tilpasningsevne;" 

 

EFDD, Verts/ALE: 

betragtning E 

1. del: "der henviser til, at data fra Eurostat og Eurofound om forekomsten af ufrivillig 

tidsbegrænset ansættelse, om køns- og aldersuoverensstemmelser i midlertidig 

beskæftigelse samt om underbeskæftigelse af en betydelig andel af deltidsansatte 

viser et voksende antal atypiske former for beskæftigelse;" 

2. del: "der henviser til, at data om arbejdsløshed efter køn og alder viser, at deres satser er 

på sit laveste siden 2009;" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

betragtning K 

1. del: teksten uden ordene: "misbrugen af" 

2. del: disse ord 

 


