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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
mindst 38 medlemmer lav tærskel (mindst 38 medlemmer)
mindst 76 medlemmer middelhøj tærskel (mindst 76 medlemmer)
mindst 151 medlemmer høj tærskel (mindst 151 medlemmer)
SEC hemmelig afstemning
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1. Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt 
anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige ***I

Betænkning: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 645, 2, 7

2. Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-
United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-
Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges Udtræden af EU ***I

Betænkning: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 624, 13, 24

3. Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet 
Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I

Betænkning: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 651, 9, 10

4. Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen ***I

Betænkning: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
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Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 658, 8, 4

5. Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan ***

Henstilling: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Afstemning: 
godkendelsesprocedur

e

AN + 513, 85, 67

6. Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan 
(beslutning)

Betænkning: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § originaltekst vs + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 565, 53, 55

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 48
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7. Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur 
for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med 
Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ***

Henstilling: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Afstemning: 
godkendelses-

procedure

AN + 602, 15, 56

8. Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter

Betænkning: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

godkendelse uden afstemning (Forretningsordenens artikel 113, stk. 6)

9. Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I

Betænkning: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 363 kor. udv. AN + 613, 23, 36

10. Visuminformationssystemet ***I

Betænkning: Carlos Coelho (A8-0078/2019)
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-234
242-
251

kor. udv. VE + 540, 123, 10

Artikel 1, § 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 

767/2008
Artikel 1, § 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 234, 411, 31

div

1/AN - 289, 381, 6

Artikel 1, § 1, nr. 2, 
litra c

Forordning (EF) nr. 
810/2009

Artikel 13, § 7, litra a

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/AN + 452, 214, 7

254S Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 274, 396, 6Artikel 3, § 1, nr. 4
Forordning (EF) nr. 

810/2009
Artikel 21a 235-

241
kor. udv. +

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 522, 122, 31

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 252, 253, 254

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
ændringsforslag 253
1. del: "a) børn under 12 år"
2. del: "og personer over 70 år"

11. Asyl- og Migrationsfond ***I

Betænkning: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-

kor. udv. +
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

215
217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 kor. udv. AN + 538, 122, 14

div

1/AN + 568, 94, 9

2/AN + 571, 83, 7

3/AN + 506, 136, 12

7 kor. udv.

4/AN + 499, 159, 19

8 kor. udv. AN + 559, 110, 8

div

1 +

12 kor. udv.

2/AN + 493, 159, 20

17 kor. udv. AN + 350, 292, 29

18 kor. udv. vs +

19 kor. udv. vs/VE + 339, 336, 5

div

1 +

24 kor. udv.

2/VE - 334, 342, 5

26 kor. udv. vs +

div

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg – særskilt 
afstemning

28 kor. udv.

1 +
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

div

1/AN + 571, 83, 22

30 kor. udv.

2 +

32 kor. udv. vs/VE + 354, 318, 6

34 kor. udv. AN + 337, 325, 13

37 kor. udv. vs/VE + 337, 319, 19

div

1 +

2/VE + 349, 321, 6

40 kor. udv.

3 +

div

1 +

2/VE + 339, 327, 15

46 kor. udv.

3 +

49 kor. udv. vs/VE + 338, 336, 4

52 kor. udv. vs/VE + 377, 232, 68

div

1 +

2/VE + 351, 327, 2

57 kor. udv.

3/VE + 370, 308, 1

div

1 +

60 kor. udv.

2 +

66 kor. udv. vs +
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

68 kor. udv.

2 +

div

1/AN + 629, 35, 18

73 kor. udv.

2/AN + 495, 154, 20

79 kor. udv. vs +

div

1 +

80 kor. udv.

2 +

82 kor. udv. vs +

84 kor. udv. vs/VE + 360, 306, 12

85 kor. udv. vs +

div

1 +

92 kor. udv.

2 +

97 kor. udv. vs +

div

1 +

104 kor. udv.

2/VE + 356, 254, 66

div

1 +

119 kor. udv.

2 +

div138 kor. udv.

1 +
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/VE + 357, 321, 2

div

1 +

140 kor. udv.

2 +

168 kor. udv. vs +

169 kor. udv. vs +

176 kor. udv. vs +

177 kor. udv. vs +

179 kor. udv. vs +

div

1 +

184 kor. udv.

2 +

186 kor. udv. vs/VE + 422, 253, 6

195 kor. udv. vs +

209 kor. udv. vs +

210 kor. udv. vs +

div

1 +

216 kor. udv.

2 +

224 kor. udv. vs/VE + 355, 311, 16

232 kor. udv. vs +

261S ENF -Artikel 2, §1, litra e

65 kor. udv. +

69 kor. udv. +Artikel 3, § 2, litra b

262 ENF ↓
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

70-71 kor. udv. +Artikel 3, § 2, litra c

263 ENF ↓

72 kor. udv. +Artikel 3, § 2, efter 
litra c

264 ENF ↓

76 kor. udv. VE + 347, 325, 4Artikel 4, efter § 2

252 PPE ↓

77 kor. udv. VE + 370, 302, 5Artikel 4, efter § 2

253 PPE ↓

div

1 +

93 kor. udv.

2 +

Artikel 9, § 2

254 PPE ↓

div

1 +

103 kor. udv.

2 +

Artikel 13, § 1

255 PPE ↓

Artikel 14, efter § 2 256 PPE VE - 230, 427, 19

123 kor. udv. VE + 347, 316, 16Artikel 18, § 2

257 PPE ↓

265S ENF -Artikel 22

133 kor. udv. +

266S ENF -

div

1 +

Artikel 26, § 2

143 kor. udv.

2 +
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

183 kor. udv. +Bilag II, § 3, litra d

258 PPE ↓

259 PPE VE - 228, 428, 22Bilag III, overskrift

185 kor. udv. +

Bilag III, § 1, 

litra f

267 ENF -

268S ENF -Bilag III, § 2, 

litra i 204 kor. udv. +

269S ENF -Bilag III, § 3, 

litra b 206 kor. udv. +

270S ENF AN - 109, 549, 23Bilag III, § 3, 

litra e 208 kor. udv. +

271S ENF -Bilag III, § 4, 

litra b 219 kor. udv. VE + 349, 324, 6

Bilag III, § 4, 

litra h

272 ENF -

273 ENF -Bilag IV, led 1

228 kor. udv. +

31 kor. udv. VE + 348, 320, 7§ 24

250 PPE ↓

42 kor. udv. VE - 323, 349, 3§ 32

251 PPE -

260S ENF -§ 55

59 kor. udv. VE + 356, 254, 66

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 374, 260, 47

Anmodning om afstemning ved navneopråb
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ECR: ændringsforslag 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: ændringsforslag 7 (4. del), 270

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: ændringsforslag 1, 7 (4. del), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: ændringsforslag 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: ændringsforslag 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 

176, 177, 179, 195, 209, 210, 232

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
ændringsforslag 12
1. del: teksten uden ordene "og skabe sikre og lovlige veje ind i Unionen, hvilket også bør 

bidrage" og "Som et instrument i den interne EU-politik og det eneste 
finansieringsinstrument for asyl og migration på EU-plan bør fonden primært støtte 
foranstaltninger vedrørende asyl og migration i Unionen. Fonden bør imidlertid 
inden for fastlagte grænser og på betingelse af passende sikkerhedsforanstaltninger"

2. del: disse ord

ændringsforslag 24
1. del: teksten uden ordene "såvel som civilsamfundsorganisationer på integrationsområdet, 

herunder flygtninge- og migrantorganisationer"
2. del: disse ord

ændringsforslag 28
1. del: teksten uden ordene "og langsigtet reintegrationsstøtte."
2. del: disse ord

ændringsforslag 30
1. del: teksten uden ordene "Der bør lægges særlig vægt på sårbare grupper. Afgørelser om 

tilbagesendelse bør baseres på en omfattende og omhyggelig vurdering af 
situationen i oprindelseslandet, herunder en evaluering af absorptionskapaciteten på 
lokalt plan. Særlige foranstaltninger og tiltag til støtte for oprindelseslandene, og 
navnlig sårbare personer, bidrager til at sikre tilbagesendelsernes holdbarhed, 
sikkerhed og effektivitet. Sådanne foranstaltninger bør gennemføres med aktiv 
deltagelse af lokale myndigheder, civilsamfundet og diasporaer."

2. del: disse ord

ændringsforslag 60
1. del: teksten uden ordene "og af civilsamfundets organisationer, herunder migrant- og 

flygtningeorganisationer,"
2. del: disse ord

PPE:
ændringsforslag 40
1. del: "Denne fond bør prioritere finansiering af foranstaltninger inden for Unionens 

område. Fonden kan finansiere foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som 
støttes via fonden;"

2. del: "disse foranstaltninger bør være begrænsede i finansiel henseende, samtidig med at 
de bør"
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3. del: "være tilstrækkelige til at opfylde fondens målsætninger som fastsat i artikel 3 i 
denne forordning og betinget af passende sikkerhedsforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør supplere andre foranstaltninger uden for Unionen, der støttes via 
dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af 
sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse og komplementaritet med 
principperne og de generelle mål for Unionens optræden udadtil og udenrigspolitik 
over for det pågældende land eller den pågældende region og med Unionens 
internationale forpligtelser. Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som 
fastsat i pkt. 35 i den europæiske konsensus om udvikling bør overholdes. 
Sammenhængen med de humanitære principper, som er fastsat i den europæiske 
konsensus om humanitær bistand, bør sikres i forbindelse med gennemførelsen af 
krisebistand."

ændringsforslag 46
1. del: "For at bidrage til at nå de politiske målsætninger for fonden bør medlemsstaterne og 

Kommissionen sikre, at medlemsstaternes programmer omfatter foranstaltninger, der 
bidrager til opfyldelsen af hvert af denne forordnings specifikke mål. De bør 
endvidere sikre, at tildelingen af midler til de specifikke mål tjener disse mål på den 
bedst mulige måde og er baseret på de mest aktuelle behov"

2. del: "at programmerne omfatter et minimumsniveau for udgifter vedrørende disse mål,"
3. del: "at fordelingen af ressourcer til målene står i et rimeligt forhold til de udfordringer, 

man står over for, at de valgte prioriteter er i overensstemmelse med 
gennemførelsesbestemmelserne i bilag II, og at tildelingen af ressourcer mellem 
målene sikrer, at de overordnede politiske målsætninger kan nås."

ændringsforslag 93
1. del: "Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til prioriteter med en høj 

merværdi på EU-plan eller til at reagere på presserende behov i overensstemmelse 
med de vedtagne EU-prioriteter som skitseret i bilag II og gennem de 
støtteberettigede foranstaltninger i bilag III. Kommissionen sikrer et regelmæssigt 
samarbejde med civilsamfundsorganisationer for så vidt angår udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og evaluering af arbejdsprogrammer."

2. del: "Mindst 20 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, 
som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a). Mindst 10 % af midlerne fra den 
tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, 
første afsnit, litra b). Mindst 10 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til 
det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra c). Mindst 
10 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, som er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra cb)."

ændringsforslag 103
1. del: "Hver medlemsstat og Kommissionen sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i de 

nationale programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter 
og udfordringer på området asyl- og migrationsforvaltning og er i fuld 
overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og Unionens og 
medlemsstaternes internationale forpligtelser, der følger af internationale 
instrumenter, som de har undertegnet, navnlig FN-konventionen om barnets 
rettigheder. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres 
programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte 
gennemførelsesforanstaltninger."
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2. del: "I denne forbindelse afsætter medlemsstaterne mindst 20% af deres tildelte midler til 
den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra 
a).Medlemsstaterne afsætter mindst 10% af deres tildelte midler til den specifikke 
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra e). 
Medlemsstaterne afsætter mindst 10% af deres tildelte midler til den specifikke 
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra c). 
Medlemsstaterne afsætter mindst 10% af deres tildelte midler til den specifikke 
målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra cb)."

ændringsforslag 104
1. del: "Medlemsstaterne sikrer desuden, at deres programmer omfatter foranstaltninger til 

at opfylde alle de specifikke mål for fonden, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og at 
tildelingen af ressourcer blandt målene sikrer, at disse mål kan opfyldes."

2. del: "Når Kommissionen evaluerer medlemsstaternes programmer, sikrer den, at ingen 
støtte stilles til rådighed for projekter, hvor der kan rejses tvivl om projekternes 
lovlighed, støttens lovlighed og formelle rigtighed eller projekternes ydeevne som 
følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen i forbindelse med 
overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i TEUF."

ændringsforslag 138
1. del: teksten uden ordet: "en uventet"
2. del: dette ord

ændringsforslag 140
1. del: teksten uden ordet: "en uventet"
2. del: dette ord

ændringsforslag 143
1. del: teksten uden ordet: "uforudsete"
2. del: dette ord

ENF:
ændringsforslag 7
1. del: "Fonden bør fuldt ud respektere menneskerettighederne og være i overensstemmelse 

med 2030-dagsordenen, princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastsat 
i artikel 208 i TEUF" uden "2030-dagsordenen", "og forpligtelserne på internationalt 
plan i forbindelse med migration og asyl, navnlig Global Compact-initiativet om 
flygtninge", "og den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration."

2. del: "2030-dagsordenen"
3. del: "og forpligtelserne på internationalt plan i forbindelse med migration og asyl, 

navnlig Global Compact-initiativet om flygtninge"
4. del "og den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration."

ændringsforslag 68
1. del: teksten uden ordene "i overensstemmelse med princippet om solidaritet og rimelig 

ansvarsfordeling"
2. del: disse ord

ændringsforslag 73
1. del: teksten uden ordene "mindst" og "relevante internationale organisationer, 

ikkestatslige organisationer, navnlig flygtninge- og migrantorganisationer, nationale 
menneskerettighedsinstitutioner og ligestillingsorganer samt økonomiske og sociale 
partnere."

2. del: disse ord
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ændringsforslag 80
1. del: teksten uden ordene "associeret med Schengenområdet"
2. del: disse ord

ændringsforslag 92
1. del: teksten uden ordene "samt til internationale og ikkestatslige organisationer,"
2. del: disse ord

ændringsforslag 119
1. del: teksten uden ordene "og indrejse af humanitære årsager" (i overskriften) og 

"Medlemsstaterne modtager ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse 
med artikel 11, stk. 1, litra a), hvert andet år et yderligere beløb som et fast beløb på 
6 000 EUR for hver person, der er tilladt indrejse gennem humanitære ordninger."

2. del: disse ord

ændringsforslag 184
1. del: teksten uden ordene "a) at fremme og gennemføre overholdelsen af folkeretten og 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i asyl- og 
indvandringspolitikker og -foranstaltninger" og ", til internationale organisationer, til 
NGO'er og til arbejdsmarkedsparter," (i litra b)

2. del: disse ord

ændringsforslag 216
1. del: teksten uden litra c), d) og f) og uden ordene "og foranstaltninger til fremme af det 

modtagende samfunds accept" (i litra e)
2. del: Litra c), d) og f) og ordene "og foranstaltninger til fremme af det modtagende 

samfunds accept" (i litra e)

ECR, ENF:
ændringsforslag 57
1. del: teksten uden ordene "Civilsamfundsorganisationer," og "og i tredjelande"
2. del: "Civilsamfundsorganisationer,"
3. del: "og i tredjelande"

12. Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I

Betænkning: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag

Forslag om forkastelse 
af Kommissionens 

forslag

210 EFDD -

Forslag til retsakt 
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

kor. udv. +

8 kor. udv. vs +

9 kor. udv. vs +

16 kor. udv. vs +

19 kor. udv. vs +

div

1 +

40 kor. udv.

2 +

41 kor. udv. AN + 490, 170, 17

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

42 kor. udv. vs/VE + 384, 287, 6
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

53 kor. udv. vs +

57 kor. udv. vs +

58 kor. udv. vs +

61 kor. udv. vs +

62 kor. udv. vs +

64 kor. udv. vs +

65 kor. udv. vs +

div

1 +

66 kor. udv.

2 +

73 kor. udv. vs +

76 kor. udv. vs +

85 kor. udv. vs +

92 kor. udv. vs +

93 kor. udv. vs +

108 kor. udv. vs +

div

1 +

2/VE + 349, 306, 16

114 kor. udv.

3 +

146 kor. udv. AN + 535, 117, 23

148 kor. udv. vs +

149 kor. udv. vs +

150 kor. udv. vs +

166 kor. udv. vs +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

167 kor. udv. vs +

169 kor. udv. AN + 513, 151, 12

186 kor. udv. AN + 502, 153, 14

197 kor. udv. vs +

201 kor. udv. AN + 505, 151, 20

205 kor. udv. vs +

Artikel 3, § 2, litra a 213 ENF -

Artikel 4, § 3, litra a 214S ENF -

Artikel 4, § 3, litra b 215S ENF -

211S GUE/NGL -Artikel 5, § 3

65 kor. udv. +

77 kor. udv. VE + 361, 311, 4Artikel 8, § 6

206 PPE ↓

Artikel 23, § 2 216S ENF -

164 kor. udv. VE + 352, 307, 18Bilag II, punkt 1, 

litra c 207 PPE ↓

Bilag III, § 1, efter 
litra g

208 PPE +

Bilag III, § 1, 

litra i

217S ENF -

Bilag III, § 2, 

litra h

218S ENF -

209 PPE +Bilag IV, nr. 6

192 kor. udv. ↓

§ 57 212S ENF -

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 473, 169, 39
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Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF: ændringsforslag 41, 146, 169, 186, 201

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: ændringsforslag 41, 42, 53, 108
ENF: ændringsforslag 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 

166, 167, 197, 205

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
ændringsforslag 40
1. del: teksten uden ordene "som en sidste udvej"
2. del: disse ord

ændringsforslag 66
1. del: "Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst tre uafhængige enheder, som 

er etableret i forskellige medlemsstater eller i oversøiske lande eller territorier, som 
er knyttet til de pågældende stater, er støtteberettigede."

2. del: "Når internationale organisationer, som indgår i et konsortium, er etableret i et 
tredjeland, finder artikel 6, stk. 3, anvendelse."

ændringsforslag 114
1. del: "Kommissionen kan besluttet undtagelsesvis og som en sidste udvej at yde finansiel 

bistand for at dække presserende og særlige behov i tilfælde af en behørigt 
begrundet krisesituation."

2. del: "og som en sidste udvej"
3. del: "Disse situationer kan opstå af et akut og ekstraordinært pres, hvor et stort eller 

uforholdsmæssigt højt antal tredjelandsstatsborgere har passeret eller forventes at 
passere en eller flere medlemsstaters ydre grænser, navnlig grænseafsnit, hvor det er 
blevet konstateret, at virkningen er af et sådant omfang, at det kan bringe hele 
Schengenområdets funktion i fare, eller enhver anden behørigt begrundet 
nødsituation, der inden for rammene af denne forordnings anvendelsesområde 
kræver øjeblikkelig handling ved de ydre grænser. Kommissionen underretter straks 
Europa-Parlamentet og Rådet herom."

13. Fond for Intern Sikkerhed ***I

Betænkning: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

kor. udv. +

div

1 +

1 kor. udv.

2 +

8 kor. udv. vs +

div

1 +

9 kor. udv.

2 +

div

1/AN + 588, 56, 17

11 kor. udv.

2/AN + 539, 59, 36

17 kor. udv. vs +

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg – særskilt 
afstemning

23 kor. udv. AN + 518, 89, 56



P8_PV(2019)03-13(VOT)_DA.docx 23 PE 636.465

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

24 kor. udv. vs +

27 kor. udv. vs +

47 kor. udv. AN + 565, 68, 24

div

1/AN + 605, 34, 20

2/AN + 583, 57, 21

3/AN + 528, 99, 30

50 kor. udv.

4/AN + 514, 88, 57

53 kor. udv. vs +

54 kor. udv. vs +

58 kor. udv. vs +

div

1 +

61 kor. udv.

2/VE - 277, 364, 23

68 kor. udv. vs +

div

1 +

71 kor. udv.

2 +

77 kor. udv. vs +

div

1 +

79 kor. udv.

2 +

93 kor. udv. vs +

94 kor. udv. vs +

118 kor. udv. AN - 301, 314, 53
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

124 kor. udv. vs +

div

1 +

127 kor. udv.

2 +

128 kor. udv. AN + 495, 91, 84

div

1 +

129 kor. udv.

2 +

div

1 +

132 kor. udv.

2 +

Artikel 13, efter § 2 160 PPE +

Artikel 18 157S ENF -

Artikel 22, § 2 158S ENF -

155 ENF -§ 14

12 kor. udv. +

159 PPE VE + 363, 306, 9§ 37

25 kor. udv. ↓

156S ENF -§ 45

31 kor. udv. VE + 362, 238, 72

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 481, 142, 49

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: ændringsforslag 11, 23, 47, 50, 128
ENF: ændringsforslag 118

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: ændringsforslag 25, 31
GUE/NGL: ændringsforslag 23, 47, 128
ENF: ændringsforslag 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
ændringsforslag 61
1. del: "Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst tre uafhængige enheder, som 

er etableret i forskellige medlemsstater eller oversøiske lande eller territorier, som er 
knyttet til de pågældende stater, er støtteberettigede."

2. del: "Når internationale organisationer, som indgår i konsortiet, er etableret i et 
tredjeland, finder artikel 6, stk. 3, anvendelse."

GUE/NGL:
ændringsforslag 11
1. del: teksten uden ordene "I nødsituationer og for at håndtere og forebygge alvorlige risici 

for den offentlige sikkerhed, herunder efter et terrorangreb, bør operationer foretaget 
af militære styrker inden for medlemsstatens område være berettiget til støtte fra 
fonden."

2. del: disse ord

ENF:
ændringsforslag 1
1. del: teksten uden ordene "med hjælp fra den private sektor og civilsamfundet" og 

"intolerance og forskelsbehandling,"
2. del: disse ord

ændringsforslag 9
1. del: teksten uden ordene "intolerance og diskrimination,"
2. del: disse ord

ændringsforslag 71
1. del: teksten uden ordene "herunder civilsamfundsorganisationer,"
2. del: disse ord

ændringsforslag 79
1. del: teksten uden ordene "Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde 

(Eurojust), Den Europæiske Anklagemyndighed," og ”herunder 
civilsamfundsorganisationer”

2. del: disse ord

ændringsforslag 127
1. del: teksten uden ordene "kombineret med algoritmer inden for kunstig intelligens"
2. del: disse ord

ændringsforslag 129
1. del: teksten uden ordene "med særlig vægt på grundlæggende rettigheder, herunder 

foranstaltninger til at opdage og undgå racisme"
2. del: disse ord

ændringsforslag 132
1. del: teksten uden ordene "intolerance og forskelsbehandling,"
2. del: disse ord

GUE/NGL, ENF:
ændringsforslag 50
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1. del: teksten uden ordene "og racisme" (§ 3,litra a), "herunder 
civilsamfundsorganisationer," (§ 3, litra b) og uden § 4

2. del: "og racisme" (§ 3, litra a)
3. del: "herunder civilsamfundsorganisationer," (§ 3, litra b)
4. del § 4

14. Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske 
betegnelser for spiritus ***I

Betænkning: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 195 kor. udv. AN + 637, 14, 26

15. Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske 
Unions Domstol ***I

Betænkning: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 6 kor. udv. AN + 585, 39, 55

16. Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring 
efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I

Betænkning: Marian Harkin og Jean Lambert (A8-0161/2019)
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-11 kor. udv. +

Erklæring fra 
Kommissionen

12 kor. udv. +

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 652, 8, 18

17. Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på 
Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I

Betænkning: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 10 kor. udv. AN + 623, 35, 21

18. Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen ***I

Betænkning: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 18 kor. udv. AN + 653, 21, 5

19. Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen ***I 
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Forslag til forordning (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 10 1 kor. udv. +

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 640, 18, 17

20. Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges 
farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande ***I 

Forslag til forordning (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag

Forslag om forkastelse 
af Kommissionens 

forslag

1 EFDD AN - 51, 614, 10

Kommissionens forslag

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 641, 28, 6

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 1

Diverse
Af hensyn til interne procedurer havde Rådet støttet indføjelsen i retsakten af følgende 
betragtning:
"I betragtning af, at det inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er 
nødvendigt at have et retsgrundlag med henblik på at undgå afbrydelser af Det Forenede 
Kongeriges fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i Unionens farvande og af EU-fiskerfartøjers 
fiskeriaktiviteter i Det Forenede Kongeriges farvande på datoen for Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Unionen, der kunne blive den 30. marts 2019, bør der ske fravigelse af den periode på 
otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab."

21. Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I 

Forslag til forordning (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Tekst som helhed 1PC1 kor. udv. +

2 mindst 38 
medlemmer

+Artikel 3

1PC2 kor. udv. ↓

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 661, 5, 5

22. Et Europa der beskytter: Ren luft til alle

Forslag til beslutning: B8-0156/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0156/2019
(ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE AN - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 394, 258, 21Efter § 2

22 ECR AN - 279, 371, 28

2 PPE AN + 339, 328, 10

div

1 ↓

§ 3

§ originaltekst

2 ↓

div

1 +

§ 4 § originaltekst

2 +

§ 5 § originaltekst div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 +

2 +

Efter § 3 31 GUE/NGL VE - 138, 516, 21

Efter § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE AN - 301, 370, 8

§ 9 § originaltekst vs +

§ 10 § originaltekst AN + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 234, 359, 77Efter § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 378, 290, 6

div

1 +

§ 16 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 17 § originaltekst

2 +

div

1 +

2/AN + 570, 98, 9

§ 18 § originaltekst

3/AN + 396, 265, 15

Efter § 19 23 ECR AN - 280, 359, 35

§ 21 § originaltekst vs +

§ 22 40 ENF -

§ 24 41 ENF AN - 103, 547, 24
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ originaltekst

2 +

div

1 +

§ 25 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 26 § originaltekst

2 +

Efter § 27 15 S&D VE - 330, 340, 3

div

1 +

§ 28 § originaltekst

2 +

4 PPE AN - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

AN - 317, 319, 37

Efter § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VE - 309, 358, 8§ 29

24 ECR VE - 306, 363, 5

§ 35 § originaltekst vs +

§ 36 § originaltekst vs +

Efter § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 362, 287, 24

§ 37 § originaltekst div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 +

2 +

Efter § 40 17 S&D +

div

1 +

§ 40 § originaltekst

2 +

Efter § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § originaltekst vs +

§ 43 § originaltekst vs +

§ 44 § originaltekst vs +

Efter § 44 18 S&D VE + 334, 309, 29

§ 45 § originaltekst vs +

§ 46 § originaltekst vs +

div

1 +

2 +

§ 50 § originaltekst

3 +

Efter § 52 25 ECR -

Efter § 57 14 EFDD VE + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL VE - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -Efter § 65

42 ENF AN - 52, 592, 31
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

AN + 366, 290, 11Efter henvisning 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

AN + 427, 207, 35

19 ECR VE - 298, 367, 8

Efter § A

20 ECR AN - 268, 365, 33

§ B § originaltekst vs +

Efter § C 28 GUE/NGL -

§ E § originaltekst vs +

37 ENF AN - 63, 537, 72

38 ENF AN - 58, 594, 15

Efter § E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

div

1 +

§ H

§ originaltekst

2 +

div

1 +

§ I § originaltekst

2 +

Efter § K 30 GUE/NGL VE + 363, 306, 6

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 446, 146, 79

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: ændringsforslag 18 (2. og 3. del), 20, 22, 23
PPE: ændringsforslag 1, 2, 3, 4; § 10; endelig afstemning
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Verts/ALE ændringsforslag 1, 3, 11, 23
ENF: ændringsforslag 37, 38, 41, 42

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § B
ECR: §§ 9, 46; § E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 24
1. del: teksten uden ordene "understreger, at en harmoniseret ramme for vejafgiftssystemer 

bør tage hensyn til såvel drivhusgasemissioner som forurenende emissioner i relation 
til miljøpræstationer for at sende klare og afbalancerede signaler til udviklingen af 
nye køretøjer;"

2. del: disse ord

ENF:
§ 3
1. del: teksten uden ordene "klimaet og"
2. del: disse ord

§ 4
1. del: "understreger på ny, at luftforurening har en lokal, regional, national og 

grænseoverskridende dimension og kræver en indsats på alle forvaltningsniveauer; 
opfordrer derfor til en styrkelse af strategien for flerniveaustyring, hvor alle aktører 
tager ansvaret for de foranstaltninger, der kan og skal træffes på deres niveau; mener 
tilsvarende, at politikudformningen i Kommissionen i højere grad bør ske på fælles 
plan med inddragelse af alle berørte generaldirektorater;"

2. del: "beklager, at selv om Generaldirektoratet for Miljø er kompetent i relation til 
luftforurening, undergraves dets målsætninger ofte af andre tjenestegrenes politikker 
og interesser;"

§ 5
1. del: teksten uden ordene "klimaændringer,"
2. del: disse ord

§ 16
1. del: teksten uden ordene "og af CO2-emissionerne", "dobbelt" og "at nulemissions- og 

lavemissionsbiler, -varevogne og -busser er afgørende for at tilvejebringe ren, 
energieffektiv og økonomisk overkommelig mobilitet for alle borgere, og at en 
fremskyndelse af udviklingen af et massemarked for sådanne køretøjer ved at øge 
udbuddet heraf i Unionen er af afgørende betydning, hvis priserne skal sænkes til 
gavn for forbrugerne, flådeoperatørerne, de offentlige indkøbsmyndigheder og det 
europæiske samfund som helhed;"

2. del: disse ord

§ 17
1. del: "understreger den afgørende betydning af, at markedet for elektriske køretøjer 

fremmes, og at medlemsstaterne udstyres med vejledende anbefalinger for at 
tilskynde dem til at indføre skattemæssige incitamenter for nul- og 
lavemissionskøretøjer;"
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2. del: "understreger, at tilgængeligheden af og adgangen til infrastruktur til opladning, 
herunder i private og offentlige bygninger i overensstemmelse med direktivet om 
bygningers energimæssige ydeevne[14], samt elkøretøjers konkurrencedygtighed er 
afgørende med hensyn til at skabe øget accept blandt forbrugerne; understreger, at 
det er vigtigt at sikre, at den elektricitet, der genereres til elkøretøjer, stammer fra 
vedvarende energikilder; opfordrer i denne forbindelse til et langsigtet europæisk 
initiativ vedrørende batterier af næste generation;"

§ 18
1. del: teksten uden ordene "reducere private bilers adgang til bycentre,"
2. del: disse ord

§ 25
1. del: teksten uden ordene "(halv)" og "i forbindelse med dekarbonisering af vejtransport 

samt"
2. del: disse ord

§ 26
1. del: "glæder sig over de forpligtelser, som flere byer i Europa har indgået vedrørende 

forbedring af deres offentlige transportflåder"
2. del: "ved at fastsætte krav om indkøb af elektriske busser, og opfordrer flere byer til at 

følge det eksempel, som visse af de europæiske medlemmer[17] af C40-netværket, 
der har underskrevet deklarationen om veje uden fossile brændstoffer[18], har sat 
ved at indgå aftale om kun at rekvirere e-busser fra 2025 og sikre oprettelse af 
nulemissionsområder i storbyer inden 2030;"

§ 28
1. del: "bemærker, at den allerede nu eksisterer teknologi, som kan opfylde Euro 6's NOx-

standarder for dieseldrevne køretøjer, herunder under faktiske kørselsforhold"
2. del: "og uden at indvirke negativt på CO2-udledningerne;"

§ 37
1. del: teksten uden ordene "nitrogenoxid (N2O) og methan (CH4)," og "og 40 % af 

methanemissionerne"
2. del: disse ord

§ 40
1. del: "fremhæver, at ammoniakemissioner i byområder tegner sig for ca. 50 % af 

luftforureningens indvirkninger på sundheden, da ammoniak er en vigtig prækursor 
for partikler;"

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte reformen af EU's fælles 
landbrugspolitiksom en lejlighed til at bekæmpe luftforurening fra 
landbrugssektoren;"

§ H
1. del: teksten uden ordene "nitrogenoxid og methan", "og 40 % af methanudledninger ", og 

"der henviser til, at intensiv husdyravl udleder flere drivhusgasser på globalt plan 
end transport;"

2. del: disse ord

§ I
1. del: teksten uden ordene "i relation til bæredygtig udvikling," og "i forbindelse med 

sikring af gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling for 2030 i og uden 
for Europa;"
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2. del: disse ord

ECR, ENF:
§ 18
1. del: teksten uden ordene "de forskellige foranstaltninger, som medlemsstaterne har 

gennemført med henblik på" og "at reducere private bilers adgang til bycentre,"
2. del: "de forskellige foranstaltninger, som medlemsstaterne har gennemført med henblik 

på"
3. del: "at reducere private bilers adgang til bycentre"

§ 50
1. del: "glæder sig over, at mindst ti EU-medlemsstater har forpligtet sig til at udfase kul;"
2. del: "opfordrer de andre medlemsstater til at udfase kul som en energikilde"
3. del: "senest i 2030;"

Diverse
Julie Girling (PPE) havde trukket sin underskrift på beslutningsforslag B8-0156/2019 tilbage. 
Peter Liese (PPE) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B8-0156/2019.

23. Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-
Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af 
tredjemands propaganda mod EU

Betænkning: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

1 ENF AN - 60, 583, 25

div

1 +

§ 1, litra o § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 1, litra q § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 1, litra s § originaltekst

2 +

§ 1, litra ae originaltekst + ændret mundtligt
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ 1, litra ag § originaltekst

2/VE - 247, 373, 45

Afstemning: henstilling (tekst som helhed)
AFET

AN + 489, 148, 30

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF: ændringsforslag 1

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE
§ 1, litra o
1. del: teksten uden ordene "meddelelsestjenester", "ikke blot af ophavsmændene, men 

også", "og understrege, at virksomheder har et ansvar for hurtigt at fjerne systemisk 
falske nyheder;"

2. del: disse ord

§ 1, litra q
1. del: teksten uden ordene "forbedre onlineansvarlighed og i at sikre bedre 

identitetskontrol af brugerne, inden de tilmelder sig de respektive platforme,"
2. del: disse ord

§ 1, litra s
1. del: "at fortsætte med at udvikle større modstandsdygtighed baseret på globale regerings- 

og samfundstilgange og evnen til at reagere på trusler i realtid, udvikle foregribende 
og proaktive foranstaltninger og tænke et skridt fremad i stedet for blot at reagere på 
og analysere angreb, der allerede har fundet sted i cyber- og informationsdomæner; 
at henlede opmærksomheden på de tekniske fremskridt på dette område og udveksle 
eksempler på bedste praksis i form af foranstaltninger, der allerede er truffet af de 
enkelte medlemsstater, herunder foretage en gennemgang af, hvordan de nationale 
tilgange, der er indført af medlemsstaterne, fungerer, samtidig med at der udvikles 
metoder til at fremme et tæt samarbejde med Det Forenede Kongerige efter brexit"

2. del: "og til at samarbejde med efterretningstjenesterne og allierede såsom USA og 
Canada, NATO og EU's Efterretnings- og Situationscenter (INTCEN);"

§ 1, litra ag
1. del: teksten uden ordene "om nødvendigt med støtte fra Eurojust"
2. del: disse ord

Diverse
Anna Elżbieta Fotyga (ordfører) havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til punkt 1, litra 
ae:
"at foreslå det Europæiske Råd, at modvirkning af desinformation og fjendtlig propaganda 
prioriteres og tildeles tilstrækkelige ressourcer og instrumenter til at sikre objektiv rapportering og 
udbredelse af oplysninger;"
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24. Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 1, efter litra k 8 GUE/NGL AN - 104, 494, 45

§ 1, efter litra n 9 GUE/NGL AN - 89, 535, 22

Efter henvisning 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL AN - 75, 554, 24Efter § A

3 GUE/NGL AN - 76, 556, 22

4 GUE/NGL AN - 126, 505, 26Efter § D

5 GUE/NGL AN - 130, 504, 22

Efter § G 6 GUE/NGL AN - 83, 554, 21

Efter § K 7 GUE/NGL AN - 130, 511, 20

Afstemning: henstilling (tekst som helhed) AN + 540, 73, 34

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for 
cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I

Betænkning: Julia Reda (A8-0084/2019)
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

kor. udv. +

div

1 +

11 kor. udv.

2 +

25 kor. udv. vs +

48 kor. udv. vs +

div

1 +

62 kor. udv.

2 +

159 kor. udv. vs +

160 kor. udv. vs +

div

1 +

161 kor. udv.

2 +

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

168 kor. udv. vs +

div

1 +

Artikel 2, § 1, efter nr. 
1

183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL AN - 143, 436, 6Artikel 4, § 1, nr. 7

184 Verts/ALE div
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 +

2/VE - 247, 341, 16

187S GUE/NGL AN - 137, 412, 56

89 kor. udv. +

div

1/VE + 451, 128, 31

Artikel 4, § 1, nr. 8

185 Verts/ALE

2/VE - 255, 334, 20

div

1 +

120 kor. udv.

2 +

Artikel 10, § 1

188 GUE/NGL -

Efter § 3 181 Verts/ALE AN - 166, 249, 206

Efter § 18 182 Verts/ALE VE - 296, 301, 22

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 489, 73, 56

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE ændringsforslag 181, 186, 187
GUE/NGL ændringsforslag 186, 187

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL ændringsforslag 25, 48, 159, 160, 168

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
ændringsforslag 183
1. del: teksten uden ordene "udelukkende defensiv og reaktiv cyberforsvars" 

("cyberforsvars " del af ordet "cyberforsvarsteknologi")
2. del: disse ord

ændringsforslag 184
1. del: teksten uden ordene "strengt begrænset"
2. del: disse ord

ændringsforslag 185
1. del: teksten uden ordene "strengt begrænset"
2. del: disse ord
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GUE/NGL
ændringsforslag 11
1. del: teksten uden ordene "samt fra Den Europæiske Forsvarsfond i forbindelse med tiltag 

og administrative omkostninger til forsvar"
2. del: disse ord

ændringsforslag 62
1. del: teksten uden ordene "og bidrage til gennemførelsen af foranstaltninger finansieret af 

Den Europæiske Forsvarsfond, der er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX"
2. del: disse ord

ændringsforslag 120
1. del: teksten uden ordene "hvad angår projekter, tjenesteydelser og kompetencer med 

dobbelt anvendelse"
2. del: disse ord

ændringsforslag 161
1. del: teksten uden ordene "De kan dækkes af finansielle bidrag fra Den Europæiske 

Forsvarsfond"
2. del: disse ord

26. Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen ***I

Betænkning: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 2 kor. udv. AN + 590, 9, 21

27. Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen ***I

Betænkning: Karima Delli (A8-0009/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 25 kor. udv. AN + 573, 21, 25
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28. Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald ***I

Betænkning: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 117 kor. udv. AN + 596, 16, 7

29. Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som 
omhandlet i EUtoldkodeksen ***I

Betænkning: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 7 kor. udv. AN + 552, 25, 43

Fælles erklæring 8 kor. udv. +

Erklæring fra 
Kommissionen

9 kor. udv. +

30. Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end 
kontanter ***I

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 79 kor. udv. AN + 587, 26, 8
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31. Indsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin

Forslag til beslutning: B8-0138/2019 (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

Genstand AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0138/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 514, 81, 20

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: 
Verts/ALE:

endelig afstemning

32. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3)

Forslag til beslutning: B8-0141/2019

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0141/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 442, 160, 20

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

33. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-
87411-9)

Forslag til beslutning: B8-0140/2019

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0140/2019 (ENVI)

Afstemning: AN + 435, 156, 30
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

beslutning (tekst som 
helhed)

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

34. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 
1507 × GA21

Forslag til beslutning: B8-0142/2019

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0142/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 431, 157, 30

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

35. Indsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid

Forslag til beslutning: B8-0139/2019

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0139/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 421, 177, 20

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD, Verts/ALE: endelig afstemning

36. Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
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Betænkning: Kati Piri (A8-0091/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

16 ENF AN - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL VE - 255, 351, 11

div

1 +

2 +

§ 9 § originaltekst

3 +

§ 10 20 S&D +

div

1 +

§ 12 § originaltekst

2 +

Efter § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL VE + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § originaltekst vs -

div

1/AN - 92, 502, 29

2/AN - 91, 509, 15

3/AN - 115, 486, 14

17 EFDD

4/AN - 88, 492, 37

3 PPE AN - 207, 342, 67

8 GUE/NGL VE - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

§ 21

21 S&D -
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 419, 163, 36

2/AN + 509, 86, 25

§ originaltekst

3/AN + 509, 89, 20

div

1 -

Efter § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE VE - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

div

1 +

2 +

§ 22

§ originaltekst

3/VE - 292, 327, 5

10 GUE/NGL VE - 256, 348, 19§ 23

§ originaltekst AN + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ originaltekst AN + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL AN - 116, 496, 11

15 GUE/NGL AN - 101, 512, 9

div

1 +

§ 31

§ originaltekst

2/AN + 462, 137, 25

Henvisning 3 § originaltekst vs +
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Henvisning 6 § originaltekst vs +

Henvisning 17 § originaltekst vs +

Henvisning 19 § originaltekst vs +

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  
AFET

AN + 370, 109, 143

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE § 21
PPE: ændringsforslag 3
GUE/NGL ændringsforslag 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; ændringsforslag 16
ECR: § 31 (2. del)
S&D, EFDD: ændringsforslag 3, 17

Anmodning om særskilt afstemning
Verts/ALE § 21
GUE/NGL § 23
ENF: Henvisninger 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Anmodning om opdelt afstemning
EFDD:
ændringsforslag 1
1. del: "opfordrer til, at Tyrkiet fjernes fra listen over modtagere af både IPA II og den 

fremtidige IPA III, og til, at der stilles øremærkede midler til rådighed under det 
europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) eller 
fremtidige programmer under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde (NDICI)"

2. del: "med henblik på at yde direkte støtte uden regeringens indblanding til Tyrkiets 
civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere og journalister samt til at øge 
mulighederne for mellemfolkelige kontakter;"

ændringsforslag 17
1. del: "opfordrer under hensyntagen til ovenstående Kommissionen og Rådet for Den 

Europæiske Union til i overensstemmelse med forhandlingsrammen formelt at 
bringe tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet til ophør;"

2. del: "anmoder Kommissionen om at fastfryse de midler, der i øjeblikket er tildelt under 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II og det fremtidige IPA III);"

3. del: "støtter Tyrkiets civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere og journalister;"
4. del "opfordrer til en forøgelse af mulighederne for mellemfolkelige kontakter, 

akademisk dialog, adgang for tyrkiske studerende til europæiske universiteter og 
medieplatforme for journalister med det formål at beskytte og fremme demokratiske 
værdier og principper, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; forventer, at 
forholdet mellem Tyrkiet og EU omdefineres i form af et reelt partnerskab, jf. dog 
artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union; understreger, at ethvert politisk 
engagement mellem EU og Tyrkiet bør være baseret på 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;"
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ECR:
§ 31
1. del: teksten uden ordene "henleder opmærksomheden på de rammer, som FN's 

generalsekretær har fremsat, og hans opfordring til genoptagelse af forhandlingerne 
på grundlag af de aftaler, der allerede er indgået i forbindelse med Crans-
Montanaprocessen fra 2017;"

2. del: disse ord

ENF:
§ 9
1. del: "udtrykker dyb bekymring over indskrænkningen af pladsen for såvel civilsamfundet 

som for fremme af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; understreger, at 
et stort antal aktivister, herunder menneskerettighedsforkæmpere, er blevet anholdt, 
og at demonstrationer gentagne gange blev forbudt under undtagelsestilstanden; 
opfordrer Tyrkiet til at løslade alle fængslede menneskerettighedsforkæmpere, 
journalister og andre, der er blevet tilbageholdt på ubegrundede anklager, og til at 
frafalde disse anklager og sætte dem i stand til at udføre deres arbejde uden trusler 
eller hindringer under alle omstændigheder; opfordrer Tyrkiet til at beskytte de 
grundlæggende rettigheder for alle borgere, herunder etniske, religiøse og seksuelle 
mindretal; minder om, at den tyrkiske lovgivning om hadtale ikke er i tråd med Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis; opfordrer regeringen og 
parlamentet i Tyrkiet til at vedtage lovgivning mod hadkriminalitet, som kan 
beskytte mindretal mod fysiske og verbale angreb"

2. del: "og overholde Københavnskriterierne for tiltrædelseslande, der kræver respekt for og 
beskyttelse af mindretal;"

3. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres beskyttelse af og 
støtte til menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare i Tyrkiet, herunder gennem 
nødtilskud;"

§ 12
1. del: "udtrykker bekymring om overtrædelserne af LGBTI-personers 

menneskerettigheder, navnlig de gentagne forbud mod Pride-marcher og LGBTI-
relevante arrangementer i hele landet, som stadig pålægges, til trods for at 
undtagelsestilstanden er ophørt, og opfordrer til, at disse diskriminerende forbud 
straks ophæves; opfordrer Tyrkiet til at træffe passende foranstaltninger til at 
forebygge og straffe hadefulde udtalelser eller forbrydelser rettet mod dårligt stillede 
grupper, såsom romaer og syriske flygtninge og asylansøgere, og opfordrer til en 
vedvarende indsats for at forbedre deres situation; opfordrer Tyrkiet til fuldt ud at 
gennemføre planen for integration af romaer for 2016-2021, idet der lægges særlig 
vægt på bekæmpelse af romafjendtlighed, at sikre adgang for romaer til boliger til en 
overkommelig pris, sikre deres adgang til uddannelse og træffe foranstaltninger til at 
forebygge skolefrafald, bekæmpe segregering og øge beskæftigelsesfrekvensen 
blandt romaer;"

2. del: "bemærker med bekymring stigningen i såkaldte "æresdrab"; anmoder Tyrkiet om at 
harmonisere sin nationale lovgivning med Europarådets Istanbulkonvention til 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder; opfordrer Tyrkiet til at sørge for, 
at der er fuld lighed for alle borgere og håndterer problemerne for mennesker 
tilhørende det græske mindretal, navnlig hvad angår uddannelse og ejendomsret; 
minder om vigtigheden af fuldt ud at gennemføre den afgørelse, der blev truffet af 
Europarådets Parlamentariske Forsamling om Imvros og Tenedos, og opfordrer 
Tyrkiet til at bistå med hjemsendelse af de mindretalsfamilier, som ønsker at vende 
tilbage til øerne; bifalder åbningen af en skole til det græske mindretal på Imvros, 
hvilket er et positivt skridt;"
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§ 21
1. del: "opfordrer under hensyntagen til ovenstående Kommissionen og Rådet for Den 

Europæiske Union til i overensstemmelse med forhandlingsrammen formelt at 
suspendere tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet; har dog fortsat forpligtet sig til 
demokratisk og politisk dialog med Tyrkiet;"

2. del: "anmoder Kommissionen om at anvende de midler, der i øjeblikket er tildelt under 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II og den fremtidige IPA III), til – 
gennem en særlig bevillingsramme, der forvaltes direkte af EU – at støtte Tyrkiets 
civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere og journalister og til at øge 
mulighederne for mellemfolkelige kontakter, den akademiske dialog, adgang for 
tyrkiske studerende til europæiske universiteter og medieplatforme for journalister 
med det formål at beskytte og fremme de demokratiske værdier og principper, 
menneskerettighederne og retsstatsprincippet;"

3. del: "forventer, at forholdet mellem Tyrkiet og EU omdefineres i form af et reelt 
partnerskab, jf. dog artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union; understreger, at 
ethvert politisk engagement mellem EU og Tyrkiet bør være baseret på 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;"

PPE, ENF:
§ 22
1. del: "bemærker, at der, mens EU-tiltrædelsesprocessen var ved sin begyndelse, var en 

kraftig motivation for reformer i Tyrkiet, men at der siden er sket en drastisk 
tilbagegang inden for retsstatsforhold og menneskerettigheder i de seneste år;" uden 
ordene "mens EU-tiltrædelsesprocessen var ved sin begyndelse, var en kraftig 
motivation for reformer i Tyrkiet,"

2. del: "mens EU-tiltrædelsesprocessen var ved sin begyndelse, var en kraftig motivation 
for reformer i Tyrkiet,"

3. del: "minder om, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til at åbne kapitel 23 om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder og kapitel 24 om retfærdighed, frihed og 
sikkerhed på et tidspunkt, hvor den tyrkiske regering havde forpligtet sig til at 
gennemføre alvorlige reformer; beklager dybt, at tiltrædelsesinstrumenterne ikke 
kunne udnyttes fuldt ud på grund af Rådets fortsatte blokering;"

Diverse
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 15.

37. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige 
vækstundersøgelse 2019

Betænkning: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

18 GUE/NGL AN - 146, 457, 8Efter § 1

19 GUE/NGL AN - 160, 438, 17



P8_PV(2019)03-13(VOT)_DA.docx 50 PE 636.465

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

20 GUE/NGL AN - 114, 483, 12

21 GUE/NGL AN - 113, 486, 15

22 GUE/NGL AN - 141, 439, 36

23 GUE/NGL AN - 125, 448, 45

24 GUE/NGL AN - 119, 481, 16

25 GUE/NGL AN - 158, 459, 5

26 GUE/NGL AN - 69, 536, 16

Efter § 2 1 S&D VE - 273, 336, 13

Efter § 3 2 GUE/NGL AN - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL AN - 127, 482, 10

Efter § 8 11 EFDD AN - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD AN - 171, 413, 31

Efter § 11 4 GUE/NGL AN - 156, 448, 12

5 GUE/NGL AN - 83, 465, 71Efter § 14

6 GUE/NGL AN - 168, 442, 10

Efter § 16 7 GUE/NGL AN - 111, 466, 41

Efter § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD AN - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL AN - 146, 454, 13

Efter § 29 14 EFDD AN - 140, 424, 51

15 GUE/NGL AN - 103, 497, 19

16 GUE/NGL AN - 137, 469, 11

Efter § A

17 GUE/NGL AN - 88, 505, 26

§ K 10 EFDD AN - 173, 419, 24

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 387, 186, 50
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Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: 
Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019

Betænkning: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 PPE VE - 263, 352, 1

div

1 +

2 +

§ 2

§ originaltekst

3/VE - 288, 323, 5

§ 10 § originaltekst vs +

1 ALDE AN - 237, 358, 23

6 GUE/NGL AN - 276, 321, 23

div

1 +

§ 18

§ originaltekst

2/VE - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL AN + 365, 221, 32

div

1 +

§ 26 § originaltekst

2/VE + 307, 288, 18

§ 32 § originaltekst vs/VE + 322, 288, 3

div

1/AN - 292, 312, 16

3 PPE

2/AN - 283, 319, 16

§ 40

§ originaltekst div
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Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1/AN + 382, 222, 17

2/AN + 311, 298, 9

div

1 +

2/VE + 362, 254, 2

§ 41 § originaltekst

3 -

§ 43 4 PPE -

div

1 +

§ 45 § originaltekst

2 -

div

1 +

2 -

§ G § originaltekst

3/VE - 296, 318, 1

§ J 5 GUE/NGL -

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 434, 142, 39

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL ændringsforslag 6, 7
S&D: ændringsforslag 1; § 40

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: §§ 10, 32, 40

Anmodning om opdelt afstemning
ALDE:
§ 2
1. del: teksten uden ordene "inden for og mellem regioner;" og "understreger, at 

beskæftigelsesmæssige og sociale hensyn bør rangere på lige fod med økonomiske 
hensyn inden for rammerne af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer;"

2. del: "inden for og mellem regioner;"
3. del: "understreger, at beskæftigelsesmæssige og sociale hensyn bør rangere på lige fod 

med økonomiske hensyn inden for rammerne af proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer;"
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§ 40
1. del: teksten uden ordene "og afsætte de nødvendige supplerende offentlige udgifter;"
2. del: disse ord

PPE:
§ 18
1. del: teksten uden ordene "erkender, at de økonomiske stramninger ikke er 

hensigtsmæssige med hensyn til at give holdbare løsninger på disse problemer;"
2. del: disse ord

§ 41
1. del: "bemærker, at social- og sundhedstjenester er afgørende for at støtte bekæmpelsen af 

fattigdom"
2. del: "og social udstødelse, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge 

for investeringer og finanspolitisk råderum til at udvikle de tjenester for at sikre, at 
de er prismæssigt overkommelige, tilgængelige og af høj kvalitet;"

3. del: "advarer om, at i mangel af fortsatte offentlige investeringer i sundheds- og 
plejepolitikkerne risikerer den forventede levetid at gå tilbage i de kommende år;"

§ 45
1. del: "minder om, at den årlige vækstundersøgelse favoriserer en række sociale 

investeringer, herunder sundhed, langtidsplejeordninger og offentlige boliger; 
understreger, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har argumenteret 
for de mange positive virkninger af velplanlagte, effektive og virkningsfulde 
fremtidsorienterede sociale investeringer,"

2. del: "som ikke bør betragtes som en omkostning, men som en investering i Europas 
vækst- og beskæftigelsespotentiale; understreger, at gennemførelsen af disse mål 
forudsætter, at der er plads til offentlige udgifter;"

Verts/ALE
§ 26
1. del: teksten uden ordene "i den politiske beslutningsproces ved at skabe de rette 

lovgivningsmæssige rammer"
2. del: disse ord

S&D:
ændringsforslag 3
1. del: teksten uden ordene "og supplere lovbestemte pensioner med 

arbejdsmarkedsrelaterede, supplerende og private ordninger;"
2. del: disse ord

ALDE, PPE:
§ G
1. del: teksten uden ordene "desværre" og "– som følge af den økonomiske krise, 

sparepolitikker og strukturelle reformer –"
2. del: "desværre"
3. del: "– som følge af den økonomiske krise, sparepolitikker og strukturelle reformer –"


