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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. Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen 

Forslag til beslutning: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0364/2018 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo 

Forslag til beslutning: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 

B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

B8-0376/2018  S&D  ↓  

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § 10 
 

Diverse 

Jordi Solé (Verts/ALE) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag  RC-B8-0371/2018. 
 

 

3. Cambodja, især sagen om Kem Sokha 

Forslag til beslutning: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 

B8-0377/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0366/2018 

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

Efter § 9 1 GUE/NGL  -  

Efter § 10 2 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  
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Diverse 

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

0366/2018. 
 

 

4. Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien * 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 541, 21, 17 

 

 

5. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 

Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne 

oplysninger ***I 

Betænkning: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 118 kor. udv. AN + 527, 51, 27 

Kommissionens 

forslag 

119 kor. udv.  +  

 

 

6. En fælles digital portal ***I 

Betænkning: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

174 EFDD AN - 55, 534, 18 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 173 kor. udv. AN + 539, 61, 17 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 174 
 

 

7. Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse 

af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis 

statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I 

Betænkning: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: afgørelse 

om indledning af 

interinstitutionelle 

forhandlinger 

AN + 420, 186, 22 

 

 

8. Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats 

Forslag til beslutning: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 
B8-0394/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0388/2018 

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

Efter § 3 4 ENF AN - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL AN - 177, 311, 137 

§ C § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 289, 329, 14 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § C 1 ENF AN - 82, 540, 9 

2 ENF AN - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE VE + 354, 277, 3 

Efter § D 3 ENF AN - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL AN - 183, 309, 135 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: § C (2. del) 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ C 

1. del: teksten uden ordene: "men at de også til en vis grad er både uforudselige og 

uundgåelige;" 

2. del: disse ord 
 

 

9. Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer 

Forslag til beslutning: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 
B8-0389/2018 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0384/2018 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) VE + 320, 277, 34 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

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

0384/2018. 
 

 

10. En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi 

Betænkning: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF AN - 76, 544, 5 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ P 3 EFDD  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 597, 15, 25 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 2 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene: "fiskeredskaber og” og "affald, der er opsamlet i forbindelse 

med rensningsaktiviteter, ikke indgår i nogen ordninger for omkostningsdækning, og 

så" 

2. del: "fiskeredskaber og" 

3. del: "affald, der er opsamlet i forbindelse med rensningsaktiviteter, ikke indgår i nogen 

ordninger for omkostningsdækning, og så" 
 

 

11. Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og 

affaldslovgivningen 

Forslag til beslutning: B8-0363/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0363/2018 (ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE VE + 414, 213, 8 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

 

12. En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens 

Betænkning: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 63 § originaltekst vs/VE + 367, 250, 16 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 589, 12, 36 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer: 

§ 63 

 

 

13. Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU 

Betænkning: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 525, 32, 78 

 

 

14. Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler 

Betænkning: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 312, 300, 24 

Efter § 7 2 GUE/NGL AN + 360, 243, 26 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 293, 329, 2 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 186, 443, 2 

§ 32 § originaltekst div   

1/VE + 317, 282, 26 

2/AN - 190, 415, 16 

3/VE + 324, 263, 44 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 34 1 PPE div   

1 +  

2 +  

Efter § 36 3 GUE/NGL AN + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL AN + 311, 289, 31 

Efter § 39 5 GUE/NGL AN - 97, 440, 94 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 210, 399, 22 

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 529, 34, 63 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (2. del), 42 (2. del) 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 8 

1. del: "minder om, at forsigtighedsprincippet er et generelt princip i EU, der er nedfældet i 

artikel 191 i TEUF, at det tager sigte på at sikre et højt beskyttelsesniveau på 

miljøområdet i kraft af forebyggende beslutninger" 
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2. del: "i tilfælde af risici;  påpeger, at anvendelsen heraf tydeligvis er utilstrækkelig inden 

for den generelle ramme for analyse af risici i forbindelse med pesticider;" 

 
§ A 

1. del: "der henviser til, at evalueringen af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 

1107/2009 (i det følgende benævnt "forordningen") har vist," 

2. del: "at målsætningerne om at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet ikke er 

blevet opfyldt fuldt ud, og" 

3. del: "at der bør foretages forbedringer med henblik på at opfylde alle målsætningerne i 

forordningen;" 

 
§ C 

1. del: teksten uden ordene: "ikke er tilfredsstillende og" 

2. del: disse ord 

 
§ J 

1. del: "der henviser til, at man fandt, at de nationale kompetente myndigheders arbejde er 

en særdeles vigtig faktor, der påvirker vurderingen af aktivstoffer; der henviser til, at 

der er væsentlige forskelle fra medlemsstat til medlemsstat for så vidt angår 

tilgængelig ekspertise og personale;  der henviser til, at forordningen og de relevante 

understøttende lovkrav ikke gennemføres på en ensartet måde i alle medlemsstater," 

2. del: "og at dette har betydelige konsekvenser for sundhed og miljø;" 

 

GUE/NGL: 

ændringsforslag 1: 

1. del: teksten uden ordene: "strenge"  

2. del: dette ord 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1. del: teksten uden ordene: "glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen i sin 

Refit-evaluering af den generelle fødevarelovgivning konkluderede, at EFSA har 

været meget gennemsigtig og har delt data inden for rammerne af de strenge 

fortrolighedsregler, der er fastsat af medlovgiverne;" 

2. del: disse ord 

 
§ 29 

1. del: teksten uden ordene: "altid" 

2. del: dette ord 

 
§ 32 

1. del: "udtrykker bekymring over den lille mængde af nye stoffer, der er blevet godkendt," 

2. del: "samtidig med at andre stoffer er blevet taget af markedet; " 

3. del: "understreger betydningen af en passende værktøjskasse med 

plantebeskyttelsesmidler for at landbrugerne kan sikre EU's fødevareforsyning;" 

 
§ 42 

1. del: "glæder sig over Kommissionens fortolkning af forsigtighedsprincippet som udtrykt 

i Refit-evalueringen af den generelle fødevarelovgivning gående ud på, at det ikke er 

et alternativ til en risikohåndteringstilgang, men snarere en specifik form for 

risikostyring; minder om, at dette synspunkt også støttes af EU-Domstolens 

afgørelser;" 

2. del: opfordrer Kommissionen til at vurdere, om de udelukkelseskriterier, der er fastsat i 

forordningen, er egnede til formålet i denne henseende;" 
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S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1. del: "er bekymret over, at forordningen ikke er blevet gennemført effektivt," 

2. del: "og at dens målsætninger for så vidt angår landbrugsproduktion og innovation som 

følge heraf ikke bliver opfyldt i praksis;" 

3. del: "fremhæver, at antallet af pesticidaktive stoffer er faldende, til dels som følge af et 

lavt innovationsniveau;" 
 

 

15. To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked 

Betænkning: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 33 1 mindst 76 

medlemmer 

AN + 305, 279, 20 

§ 37 § originaltekst AN - 248, 340, 4 

§ 42 § originaltekst AN + 347, 223, 36 

§ E § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 310, 279, 4 

§ O § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Q § originaltekst vs/VE + 366, 188, 23 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 464, 69, 17 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D, Verts/ALE:   Ændringsforslag 1, §§ 37, 42, § E (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer: 

§§ 37, 42, § Q 
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Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer: 

§ 22 

1. del: teksten uden ordene: "for at sætte en stopper for sammenblandingen af private 

handelsmærker og mærkevarer" 

2. del: disse ord 

 
§ E 

1. del: teksten uden ordene: "under alle omstændigheder eller” og "der henviser til, at 

Kommissionens konklusioner tilsiger, at opførelse af en praksis på listen i bilag I til 

direktivet om urimelig handelspraksis, hvor dette er relevant, fører til større 

retssikkerhed og dermed mere fair konkurrence mellem producenterne på markedet;" 

2. del: disse ord 

 
§ O 

1. del: "der henviser til, at alle forbrugere i EU har de samme rettigheder; der henviser til, at 

analyser viser, at visse producenter og fabrikanter har solgt produkter af forskellige 

kvalitetsstandarder under samme varemærke og med et vildledende identisk 

udseende, og at visse produkter i nogle lande indeholder mindre af 

hovedingrediensen, eller at ingredienser af ringere kvalitet erstatter ingredienser af 

højere kvalitet;  der henviser til, at dette problem er mere udbredt i de medlemsstater, 

der er tiltrådt EU siden 2004;" 

2. del: "der henviser til, at der i analyserne blev fundet tilfælde, hvor de samme produkter 

eller produkter med vildledende identisk udseende og af ringere kvalitet eller med en 

anden smag, konsistens eller andre sensoriske egenskaber blev solgt til priser, der 

varierede betydeligt fra ét land til et andet;  der henviser til, at dette – om end det 

ikke er et brud på principperne for den frie markedsøkonomi eller overtræder de 

gældende regler om mærkning eller anden lovgivning vedrørende fødevarer – stadig 

er et misbrug af et varemærkes identitet og derfor udgør en hindring for princippet 

om ligebehandling af alle forbrugere;" 

 


