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am ændringsforslag
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1. Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet

Forslag til beslutning: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID AN - 159, 471, 28Efter § 3

2 ID AN - 135, 463, 67

Efter § 4 3 ID AN - 140, 484, 37

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: ændringsforslag 1, 2, 3



P9_PV(2019)11-28(VOT)_DA.docx 4 PE 644.716

2. Cuba, sagen José Daniel Ferrer

Forslag til beslutning: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § originaltekst AN + 616, 29, 18

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 382, 243, 42

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&D: § 1
PPE: endelig afstemning RC-B9-0200/2019

Anmodning om særskilt afstemning
S&D: § 1
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3. Haiti

Forslag til beslutning: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for 
import af oksekød af høj kvalitet ***

Henstilling: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

bemærkninger

Afstemning: 
godkendelses-

procedure

AN + 457, 140, 71
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5. Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for 
import af oksekød af høj kvalitet (beslutning))

Betænkning: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL AN - 190, 462, 16

Efter § 4 4 GUE/NGL AN - 242, 403, 20

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 459, 145, 66

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: ændringsforslag 3, 4

Diverse
Helmut Scholz (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 1-4.
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6. Situationen i Bolivia

Forslag til beslutning: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Før § 1 1 GUE/NGL AN - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL AN - 270, 377, 24

Efter § 3 3 GUE/NGL AN - 144, 490, 36

Efter § 4 9 Verts/ALE -

Efter § 8 4 GUE/NGL AN - 161, 491, 16

§ D 5S Verts/ALE -

§ G 6 Verts/ALE -

§ H 7S Verts/ALE VE - 263, 343, 66

§ K 8 Verts/ALE -

Efter § K 10 Verts/ALE -

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 425, 132, 109

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: ændringsforslag 1, 2, 3, 4; endelig afstemning RC-B9-0187/2019
PPE: endelig afstemning RC-B9-0187/2019
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7. Klima- og miljøkrise

Forslag til beslutning: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Titel 10 PPE VE - 238, 412, 20

div

1/AN - 101, 560, 9

7 medlemmer

2/AN - 95, 563, 9

11 ID AN - 124, 538, 3

9 PPE VE - 227, 418, 21

div

1/AN + 374, 269, 23

§ 1

§ originaltekst

2 +

div

1/AN - 101, 555, 15

16 ECR

2/AN ↓

15 GUE/NGL AN - 148, 514, 9

div

1/AN + 609, 59, 6

2/AN + 543, 119, 8

3/AN + 532, 122, 15

§ 2

§ originaltekst

4/AN + 465, 192, 16

div

1/AN + 491, 165, 17

Efter § 2 17 ECR

2/AN + 405, 219, 41
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 352, 303, 5

Efter § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 155, 507, 8

Efter § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 260, 394, 16

Efter § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 158, 495, 21

div

1 +

Henvisning 4 § originaltekst

2 +

Efter henvisning 5 6 medlemmer AN - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -Efter § A

§ originaltekst vs +

4 Renew +§ B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

§ C

8 PPE -
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 429, 225, 19

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0209/2019 Renew AN ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE AN ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID AN ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: endelig afstemning RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; endelig afstemning RC-B9-0209/2019, 

endelig afstemning B9-0209/2019, endelig afstemning B9-0211/2019
ECR: ændringsforslag 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1. del), 2; ændringsforslag 6, 11; endelig afstemning RC-B9-0209/2019, 

endelig afstemning B9-0218/2019

Anmodning om særskilt afstemning
ID: Betragtning A

Anmodning om opdelt afstemning
ID:
ændringsforslag 7
1. del: "minder om, at klimaændringer er en af de mange udfordringer, som menneskeheden 

står over for, og at alle stater og interessenter på verdensplan skal gøre deres yderste 
for at måle dem videnskabeligt, således at politikken og navnlig udgifterne baseres 
på observerbare forhold og ikke på apokalyptisk frygt og utroværdige modeller; 
understreger, at der ikke er nogen videnskabelig konsensus om, hvor stor en 
procentdel af klimaændringerne der er menneskeskabt, og hvilken procentdel der er 
naturlig;"

2. del: "bemærker, at de globale temperaturer stiger meget langsommere end forventet, og 
at der derfor ikke er nogen klima- og miljøkrise;"

ændringsforslag 16
1. del: teksten som helhed uden ordene: "hurtigst muligt", "og gennemføre" og " frem mod 

kulstofneutralitet senest i 2050;"
2. del: disse ord
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§ 1
1. del: "erklærer, at der er tale om en klima- og miljøkrise;"
2. del: "opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle globale aktører til – og erklærer 

sig selv rede til – hurtigst muligt at træffe de konkrete foranstaltninger, der er 
nødvendige for at bekæmpe og begrænse denne trussel, inden det er for sent;"

Henvisning 4
1. del: teksten som helhed uden ordene: "til de seneste og mest omfattende videnskabelige 

beviser på de ødelæggende virkninger af klimaændringerne, som er fremlagt i"
2. del: disse ord

PPE, ID:
ændringsforslag 17
1. del: "anerkender Parlamentets institutionelle ansvar for at mindske sit CO2-fodaftryk; 

foreslår at vedtage egne foranstaltninger til reduktion af emissioner, herunder 
udskiftning af Parlamentets vognpark med nulemissionskøretøjer,"

2. del: "og opfordrer alle medlemsstater til at enes om et enkelt arbejdssted for Europa-
Parlamentet;"

§ 2
1. del: "opfordrer indtrængende den nye Kommission til at foretage en fuldstændig 

vurdering af de klima- og miljømæssige virkninger af alle relevante 
lovgivningsmæssige og budgetmæssige forslag" uden ordene: "af de klima- og"

2. del: "af de klima- og"
3. del: "og sikre, at de er fuldt ud i overensstemmelse med målet om at begrænse den 

globale opvarmning til under 1,5 °C,"
4. del "samt at de ikke bidrager til tab af biodiversitet;"

8. FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25)

Forslag til beslutning: B9-0174/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0174/2019
(ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Før § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 175, 259, 234

51 GUE/NGL AN - 123, 534, 13

div

1 +

§ 1

§ originaltekst

2/AN + 606, 55, 8
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 3 52 GUE/NGL AN + 420, 231, 19

div

1/AN + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § originaltekst

3 +

div

1/AN + 537, 119, 15

§ 14 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 20 § originaltekst

2 +

43 ECR VE - 294, 367, 9

div

1 +

§ 21

§ originaltekst

2 +

§ 22 44 ECR AN - 151, 492, 32

45 ECR AN - 243, 407, 19

div

1/AN - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE AN - 154, 402, 115

19 PPE AN - 199, 447, 25

div

1/AN + 520, 135, 13

§ 23

§ originaltekst

2/AN + 382, 271, 14
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE AN - 151, 398, 120

20 PPE AN - 185, 452, 32

§ 24

§ originaltekst AN + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE VE + 352, 309, 7

div

1/AN + 634, 27, 8

§ 26 § originaltekst

2 +

§ 27 § originaltekst AN + 540, 108, 21

div

1 +

§ 28 § originaltekst

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ originaltekst vs/VE + 374, 277, 21

§ 33 § originaltekst AN + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL AN - 280, 375, 12

58 GUE/NGL AN - 261, 388, 16Efter § 35

59 GUE/NGL VE - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

Efter § 39 22 PPE AN + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL VE + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE VE - 260, 396, 17§ 45

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

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1/AN + 375, 280, 12

2 +

§ 46 62 GUE/NGL AN - 137, 482, 47

div

1/AN + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/AN - 222, 419, 23

div

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

§ 52

§ originaltekst

6/AN ↓

4 Verts/ALE AN + 343, 306, 7Efter § 52

64 GUE/NGL VE - 125, 536, 5

65 GUE/NGL VE + 336, 314, 6

div

1 ↓

§ 53

§ originaltekst

2 ↓

23 PPE -Efter § 53

47 ECR AN - 312, 331, 22
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 54 § originaltekst vs +

38 medlemmer AN + 322, 298, 45§ 56

§ originaltekst AN ↓

div

1/VE + 587, 55, 9

§ 58 § originaltekst

2/VE - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR AN - 235, 368, 58

66 GUE/NGL VE - 269, 381, 19

div

1/AN + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ originaltekst

3 +

§ 64 § originaltekst vs +

24 PPE VE + 341, 314, 11

div

1/AN + 428, 207, 31

25 PPE

2/AN - 272, 354, 36

Efter § 64

67 GUE/NGL AN - 104, 430, 128

div

1/AN - 262, 394, 9

12rev=
26=

medlemmer
PPE

2/AN - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ originaltekst vs +

13=
27=

medlemmer
PPE

AN - 266, 360, 40§ 66

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

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

5 Verts/ALE +

14=
28=

medlemmer
PPE

-

15=
29=

medlemmer
PPE

-

Efter § 66

16=
30=

medlemmer
PPE

-

§ 67 31S PPE AN - 140, 463, 57

Efter § 67 6 Verts/ALE AN + 487, 136, 40

9 Verts/ALE AN + 366, 256, 38

32 PPE AN - 119, 502, 36

div

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ originaltekst

6 ↓

34 PPE -

div

1 +

§ 69

§ originaltekst

2/VE + 364, 280, 13

div

1/VE + 341, 308, 10

Efter § 69 18=
35=

medlemmer
PPE

2/VE - 222, 404, 25

div§ 70 68 GUE/NGL

1/AN - 165, 474, 21
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE VE + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL VE + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE AN - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

div

1 +

§ 77 § originaltekst

2/VE + 364, 284, 9

div

1 +

§ 78 § originaltekst

2/AN + 611, 40, 8

div

1 +

§ 80 § originaltekst

2/AN + 538, 76, 42

div

1 +

§ 82 § originaltekst

2/AN + 526, 122, 8

§ 83 § originaltekst vs +

§ 90 § originaltekst vs +

div

1 +

§ 91 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 113 71 GUE/NGL -

Efter § 114 72 GUE/NGL AN - 100, 481, 77

§ 115 § originaltekst vs +

div

1 +

§ 116 § originaltekst

2/AN + 528, 88, 41

div

1 +

§ 118 § originaltekst

2 +

Henvisning 18 39 ECR VE + 415, 194, 44

§ B 40 ECR -

§ C 41 ECR -

§ I § originaltekst vs +

§ K § originaltekst AN + 481, 148, 25

div

1/VE - 122, 520, 10

§ L 42 ECR

2 -

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 430, 190, 34

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: ændringsforslag 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: ændringsforslag 11
GUE/NGL: ændringsforslag 51, 52, 53 (1. del), 57, 58, 62, 67, 68 (1. del), 72
ID: §§ 1 (2. del), 9 (1. del), 14 (1. del), 23, 26 (1. del), 33, 45 (1. del), 52 (3. del), 56, 62 

(1. del), 78 (2. del), 80 (2. del), 82 (2. del), 116 (2. del); betragtning K; endelig 
afstemning

ECR: ændringsforslag 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; endelig 

afstemning
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Anmodning om særskilt afstemning
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
Medlemmer: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; betragtning I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; betragtning K
ECR: § 27

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
ændringsforslag 3
1. del: teksten som helhed uden ordene: "beklager imidlertid, at den reviderede 

energiudlånspolitik stadig gør det muligt at investere i infrastruktur til såkaldte 
"kulstoffattige gasser" uden klare og konkrete miljøbeskyttelsesforanstaltninger;"

2. del: disse ord

ændringsforslag 10
1. del: teksten som helhed uden ordene: "og der sættes en stopper for dens støtte til 

projekter vedrørende fossile brændstoffer senest i 2021, og alle dens 
finansieringsaktiviteter bringes i overensstemmelse med Parisaftalens principper og 
mål senest i 2020;"

2. del: disse ord

ændringsforslag 18=35=
1. del: "opfordrer indtrængende til øget finansiering af forskning inden for og 

markedsudbredelse af alternative brændstoffer;"
2. del: "bemærker, at tilskyndelser til markedsadgang og anvendelse af alternative 

brændstoffer altid bør have forrang frem for yderligere beskatning af brændstof;"

ændringsforslag 42
1. del: "der henviser til, at klimaændringerne i uforholdsmæssig høj grad påvirker 

udviklingslandene, og at de alligevel udleder mere CO2 end de udviklede lande;"
2. del: "der henviser til, at den binære differentiering mellem "udviklede lande" og 

"udviklingslande" (bilag I/ikke-bilag I) ikke længere er berettiget i en multilateral 
klimaindsats;"

§ 77
1. del: teksten som helhed uden ordene: "inden 2020"
2. del: disse ord

Medlemmer:
§ 23
1. del: teksten som helhed uden ordene: "NDC", "med et mål for hele økonomien, hvorved 

der sigtes mod en reduktion af de nationale drivhusgasemissioner med 55 % inden 
2030 i forhold til 1990-niveauet;"

2. del: disse ord
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§ 28
1. del: "mener, at arbejdet med at udvikle en troværdig model for måling af 

klimapåvirkningen baseret på forbrug bør videreføres;"
2. del: "noterer sig, at Kommissionen i sin dybdegående analyse konkluderede, at EU's 

bestræbelser på at nedbringe emissionerne fra produktion i EU til en vis grad 
ophæves af importen af varer med et højere kulstoffodaftryk, men at EU ikke desto 
mindre har bidraget væsentligt til emissionsreduktioner i andre lande på grund af de 
øgede handelsstrømme og de eksporterede varers forbedrede kulstofeffektivitet;"

§ 118
1. del: "mener, at Parlamentet skal give sin godkendelse af internationale aftaler, som 

medlovgiver indtager en central rolle i den EU-interne gennemførelse af Parisaftalen 
og bør udgøre en integreret del af EU-delegationen;"

2. del: "forventer derfor at få lov til at deltage i EU-samordningsmøderne på COP25 i 
Madrid og blive sikret aktindsigt i alle forberedende dokumenter fra det øjeblik, 
forhandlingerne begynder;"

GUE/NGL:
ændringsforslag 53
1. del: "støtter en ajourføring af EU's NDC med et mål for hele økonomien,"
2. del: "mener, at dette skal gøres i kombination med en forankring i EU-retten af målet om 

at opnå kulstofneutralitet så hurtigt som muligt, ideelt set inden 2040, og senest i 
2050; opfordrer andre globale økonomier til at ajourføre deres NDC'er for at opnå 
globale virkninger;"

ændringsforslag 68
1. del: "minder om, at 23 % af de globale drivhusgasemissioner stammer fra landbruget, og 

at 80 % af skovrydningen på verdensplan er forbundet med landbrug; understreger, 
at vi for at sikre verdens stigende befolkning tilstrækkelig ernæring er nødt til at 
investere i agroøkologisk landbrug og bæredygtige produktions- og 
forbrugsmønstre; understreger, at effektivitet alene ikke udgør en tilstrækkelig 
dekarboniseringsstrategi for landbrugssektoren;"

2. del: "opfordrer alle parter til aktivt at fremme sunde og bæredygtige kostvaner;"

§ 21
1. del: "understreger vigtigheden af en ambitiøs og inklusiv EU-klimapolitik med henblik 

på at optræde som en troværdig og pålidelig partner på verdensplan og af at 
fastholde EU's globale lederskab på klimaområdet;"

2. del: "understreger derfor behovet for, at EU investerer og gør betydelige fremskridt inden 
for forskning og industrielt gældende innovationer;"

ID:
§ 1
1. del: teksten som helhed uden ordene: "og at alle stater og aktører i hele verden er nødt til 

at gøre deres yderste for at bekæmpe dem;"
2. del: disse ord

§ 14
1. del: "understreger, at det nuværende ambitionsniveau for NDC'er ville skulle femdobles 

for ikke at overskride grænsen på 1,5 °C;"
2. del: "understreger, at dette globale ambitionsniveau stadig er teknisk muligt, og at det vil 

kunne medføre talrige sidegevinster for miljøet og folkesundheden;"
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§ 26
1. del: "understreger, at alle klimapolitikker skal føres efter princippet om en retfærdig 

omstilling og i tæt samarbejde med civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter;"
2. del: "mener derfor, at et styrket samarbejde med arbejdsmarkedets parter og større 

inddragelse af civilsamfundet på nationalt plan og EU-plan er absolut nødvendige 
forudsætninger for at opnå kulstofneutralitet i alle samfundssektorer på en retfærdig, 
inklusiv og socialt bæredygtig måde; er af den opfattelse, at naturbaserede løsninger, 
genopretning og bevarelse af økosystemer og biologisk mangfoldighed er afgørende 
katalysatorer for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer;"

§ 45
1. del: "gentager, at den fælles landbrugspolitik ikke længere bør yde støtte til aktiviteter, 

der er skadelige for miljøet og klimaet,"
2. del: "herunder dræning af tørvemoser og overindvinding af vand til kunstvanding, og ej 

heller bør pålægge sanktioner for tilstedeværelsen af træer i landbrugsområder;"

§ 78
1. del: "glæder sig over, at Kigali-ændringen til Montrealprotokollen er trådt i kraft; mener, 

at den bør give EU fornyet impuls til at foretage en hurtig revision af forordningen 
om F-gasser med henblik på at udbedre dens identificerede mangler, der udgør en 
trussel mod Unionens klimaambitioner, såsom ulovlig handel med hydrofluorcarbon 
(HFC)"

2. del: "og den utilstrækkelige indsats mod anvendelsen af svovlhexafluorid (SF6);"

§ 80
1. del: teksten som helhed uden ordene: "og vise verden, at industri og klimaneutralitet ikke 

er uforenelige størrelser;"
2. del: disse ord

§ 82
1. del: teksten som helhed uden: "og en EU-klimalov"
2. del: disse ord

§ 116
1. del: teksten som helhed uden ordene: "gentager derfor det dybt beklagelige i, at den 

amerikanske præsident Donald Trump har meddelt, at han agter at trække USA ud af 
Parisaftalen;"

2. del: disse ord

ECR:
§ 20
1. del: "glæder sig over lanceringen af klimaambitionsalliancen under FN's klimatopmøde i 

2019, med deltagelse af 59 UNFCCC-parter der har tilkendegivet, at de agter at 
forelægge et udvidet nationalt bestemt bidrag i 2020 som Parisaftalen giver 
mulighed for, mens 65 parter, herunder Unionen, arbejder for at opnå 
drivhusgasneutralitet"

2. del: "inden 2050; beklager imidlertid, at ikke alle medlemsstater var klar til at støtte op 
om en forhøjelse af ambitionsniveauet for EU's NDC, til trods for Europa-
Parlamentets krav;"
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§ 53
1. del: "understreger betydningen af en retfærdig omstilling til en klimaneutral økonomi og 

behovet for en foregribende og deltagerorienteret tilgang for at sikre, at borgerne 
drager fordel af omstillingen og for at støtte de mest sårbare regioner og samfund; 
ser oprettelsen af en retfærdig omstillingsfond som et af de redskaber, der kan 
anvendes på EU-plan til at sikre en inklusiv og informeret omstilling for de 
mennesker og regioner i EU, der er mest berørt af dekarbonisering, såsom 
kulmineregioner der befinder sig i en overgangsfase; erkender, at 
kompensationsfonde alene ikke er en garanti for en retfærdig omstilling, og at en 
omfattende europæisk strategi for udvikling og modernisering af de pågældende EU-
regioner og for støtte til dem, der er mest berørt af omstillingen, bør stå centralt for 
enhver omstillingspolitik; mener, at EU's klimapolitiske omstilling skal være 
økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig; opfordrer EU og medlemsstaterne til i 
denne henseende at indføre passende politikker og finansiering,"

2. del: "som er afhængige af klare, troværdige dekarboniseringsforpligtelser, der er 
retskraftige på både kort og længere sigt og dækker hele de berørte medlemsstaters 
økonomi, herunder integration i deres endelige nationale energi- og klimaplaner for 
konkrete politikker til udfasning af kul inden for en tidsramme, der er i 
overensstemmelse med EU's tilsagn om at holde den globale opvarmning på linje 
med de langsigtede mål i Parisaftalen og målet om klimaneutralitet pr. 2050;"
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§ 91
1. del: "minder om, at prioritering af energieffektivitet, navnlig gennem energieffektivitet-

først-princippet, og globalt lederskab inden for vedvarende energi er to af EU's 
energiunions vigtigste mål; understreger, at EU's mål for vedvarende energi for 2030 
er sat til 32 % eller derover og dets energieffektivitetsmål på 32,5 % eller derover;"

2. del: "fremhæver, at disse mål – selv om de fører til større reduktioner af 
drivhusgasemissioner end forventet – ikke er i overensstemmelse med den 
foreslåede reduktion på 50-55 % som foreslået af den nyvalgte formand for 
Kommissionen eller målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til at fastlægge den yderligere indsats, der er 
nødvendig for at fremme vedvarende energi og energieffektivitet i 
overensstemmelse med reduktionsmålet for drivhusgasemissioner; opfordrer til 
fremme på globalt plan af energieffektivitetsforanstaltninger og rettidig anvendelse 
af vedvarende energi;"

Verts/ALE:
ændringsforslag 25
1. del: "noterer sig den valgte kommissionsformand Ursula von der Leyens meddelelse om, 

at emissionshandelssystemet vil blive udvidet til at omfatte sektorer, der endnu ikke 
er omfattet af EU's handelssystem; afviser en direkte medtagelse i EU's 
emissionshandelssystem;"

2. del: "anmoder Kommissionen om at forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet med 
en konsekvensanalyse af en særskilt emissionshandelssystem for disse sektorer; 
understreger kraftigt, at et CO2-prisfastsættelsessystem ikke bør erstatte eller svække 
eksisterende foranstaltninger såsom CO2-standarder for biler og lastbiler eller 
forordningen om klimaindsatsen, men bør supplere den eksisterende lovgivning med 
henblik på at styrke EU's klimaambitioner som en del af et policy-mix, som den 
valgte ledende næstformand, Frans Timmermans, har henvist til i Parlamentets 
høring i Parlamentet;"

PPE, Verts/ALE:
ændringsforslag 12rev=26=
1. del: teksten som helhed uden udskiftning af ordene: "være helt dekarboniseret senest pr. 

2050;" med ordene: "opretholde sine nuværende ambitiøse planer for udviklingen i 
sin reduktion af emissioner;"

2. del: Udskiftning af ordene: "være helt dekarboniseret senest pr. 2050;" med ordene: 
"opretholde sine nuværende ambitiøse planer for udviklingen i sin reduktion af 
emissioner;"

PPE, medlemmer:
§ 68
1. del: teksten som helhed uden ordene: "minder om, at CO2-emissionerne fra skibsfart 

forventes at stige med 50 % til 250 % i perioden frem til 2050;", "inden 2023", 
"straks", "obligatoriske", "snarest muligt at foreslå yderligere EU-foranstaltninger", 
"såsom medtagelse af den maritime sektor i ETS og"

2. del: "minder om, at CO2-emissionerne fra skibsfart forventes at stige med 50 % til 
250 % i perioden frem til 2050;"

3. del: "inden 2023"
4. del "hurtigst muligt"
5. del "obligatoriske"
6. del: "snarest muligt at foreslå yderligere EU-foranstaltninger", "såsom medtagelse af den 

maritime sektor i ETS og"

§ 69
1. del: teksten som helhed uden ordene: "og grønne skibe med økokomponenter,"
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2. del: disse ord

PPE, medlemmer, ID, ECR:
§ 52
1. del: teksten som helhed uden ordene: "opfordrer derfor Kommissionen til at sikre klima- 

og biodiversitetssikring af EU's investeringer og, hvor det er relevant, at foreslå 
harmoniserede og bindende regler;", "opfordrer Kommissionen til at sikre, at den 
næste flerårige finansielle ramme (FFR) er i fuld overensstemmelse med 
Parisaftalen, og at ingen udgifter bør være i modstrid med den;", "understreger 
betydningen af genopfylde Den Grønne Klimafond og opfordrer medlemsstaterne til 
som minimum at fordoble deres bidrag til den indledende mobilisering af 
ressourcer;", "opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til at straks at indstille lån 
til projekter vedrørende fossile brændstoffer, bortset fra når gas anvendes 
kombineret med vedvarende energi som en overgangsteknologi til erstatning af 
kul,", "hvor der ikke findes andre alternativer, når der indføres 
beskyttelsesforanstaltninger for at undgå fastlåsningsvirkninger, og når der tages 
skridt til at sikre, at emissionsforløbet peger i den retning, som er fastsat i 
Parisaftalen;"

2. del: " opfordrer derfor Kommissionen til at sikre klima- og biodiversitetssikring af EU's 
investeringer og, hvor det er relevant, at foreslå harmoniserede og bindende regler;"

3. del: "opfordrer Kommissionen til at sikre, at den næste flerårige finansielle ramme (FFR) 
er i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, og at ingen udgifter bør være i 
modstrid med den;"

4. del "understreger betydningen af genopfylde Den Grønne Klimafond og opfordrer 
medlemsstaterne til som minimum at fordoble deres bidrag til den indledende 
mobilisering af ressourcer;"

5. del "opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til at straks at indstille lån til projekter 
vedrørende fossile brændstoffer, bortset fra når gas anvendes kombineret med 
vedvarende energi som en overgangsteknologi til erstatning af kul,"

6. del: "hvor der ikke findes andre alternativer, når der indføres beskyttelsesforanstaltninger 
for at undgå fastlåsningsvirkninger, og når der tages skridt til at sikre, at 
emissionsforløbet peger i den retning, som er fastsat i Parisaftalen;"

PPE, Renew:
§ 58
1. del: "minder parterne om, at det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige ressourcer til at 

omsætte tilsagn i handling og til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at 
indfri målene i Parisaftalen; bakker op om det voksende momentum for indførelse af 
en CO2-tilpasningsmekanisme ved de europæiske grænser for import til EU med 
henblik på at skabe lige konkurrencevilkår i den internationale handel og undgå 
CO2-lækager;"

2. del: "opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at indføre en 
fair og progressiv CO2-beskatning;"

ID, ECR:
§ 9
1. del: "understreger, at IPCC's særrapport om 1,5 °C udgør den mest omfattende og 

opdaterede videnskabelige vurdering af modvirkningsmuligheder i tråd med 
Parisaftalen;"
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2. del: "fremhæver, at ifølge denne rapport betyder en målsætning om at have en rimelig 
chance for at holde stigningen i de globale temperaturer under 1,5 °C inden år 2100 
med ingen eller begrænsede overskridelser, at der skal opnås global 
drivhusgasneutralitet senest i 2067 og at de årlige globale drivhusgasemissioner skal 
reduceres til højst 27,4 Gt CO2eq årligt senest pr. 2030; understreger i lyset af disse 
konklusioner og på linje med Parisaftalen, at Unionen som en førende aktør på 
verdensplan og sammen med andre store globale økonomier skal stræbe mod at opnå 
drivhusgasneutralitet snarest muligt"

3. del: "og senest i 2050;"

medlemmer, ID:
§ 62
1. del: "understreger, at 80 % af de mennesker, der er fordrevet på grund af 

klimaændringer, er kvinder og børn,"
2. del: "som generelt er mere berørt og bebyrdet af klimaændringer end mænd, men ikke er 

lige så involveret i den centrale beslutningsproces vedrørende klimaindsatsen; 
understreger derfor, at en styrkelse af stillingen for alle marginaliserede kønsgrupper 
såvel som disses fulde og ligeberettigede deltagelse og lederskab i internationale 
fora såsom UNFCCC og deres inddragelse i nationale, regionale og lokale 
klimatiltag er af afgørende betydning for en vellykket og effektiv indsats;"

3. del: "er af den opfattelse, at EU og medlemsstaterne bør bakke helt og fuldt op om 
implementeringen af UNFCCC's kønshandlingsplan, navnlig ved at inkorporere 
kønsaspektet i EU's klima- og udviklingspolitik, og bør fremme deltagelsen af 
kvinder og kvinderettighedsforkæmpere fra oprindelige folk i UNFCCC-processen;"

Diverse
Ændringsforslagene 17 og 33 var blevet trukket tilbage.
Stéphane Séjourné og Chrysoula Zacharopoulou (Gruppen Renew) havde trukket deres underskrift 
til ændringsforslag 38 tilbage. 
Jadwiga Wiśniewska og ECR-Gruppen havde trukket deres støtte til beslutningsforslag B9-
0174/2019 tilbage.
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9. EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse 
af kønsbaseret vold

Forslag til beslutning: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0224/2019
(ECR)

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 117, 493, 32

Beslutningsforslag B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Efter § 1 1 ID AN - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 345, 260, 36

§ 7 § originaltekst AN + 445, 112, 78

Efter § 22 3 ID AN - 42, 554, 44

Efter henvisning 6 2 ID AN - 145, 470, 24

§ L § originaltekst AN + 407, 138, 93

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 500, 91, 50

Beslutningsforslag B9-0226/2019
(ID)

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR: endelig afstemning B9-0224/2019
Renew: ændringsforslag 4
Verts/ALE: § 7; betragtning l; endelig afstemning B9-0225/2019
ID: ændringsforslag 1, 2, 3

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 7; betragtning L

Diverse
Samira Rafaela, Martin Hojsík og Dragoş Pîslaru (Renew-Gruppen) havde ligeledes underskrevet 
beslutningsforslag B9-0225/2019.
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10. Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, 
anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske 
begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991

Forslag til beslutning: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 493, 43, 86

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning RC-B9-0182/2019

11. Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's 
afgørelse om Airbus-striden

Forslag til beslutning: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Efter § 1 6 GUE/NGL -

Efter § 4 2 Verts/ALE -

div§ 6 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

div

1 +

§ 7 § originaltekst

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

Efter § 7

11 ID AN - 99, 523, 3

Efter § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -Efter § 16

8 GUE/NGL -

Før § A 1 Verts/ALE -

§ D 9 ID -

Efter § F 10 ID AN - 97, 522, 6

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: ændringsforslag 10, 11
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Anmodning om opdelt afstemning
Renew:
§ 6
1. del: teksten som helhed uden ordene: "udtrykker i denne forbindelse dyb beklagelse over 

manglen på passende finansiering til disse formål i 2020-budgettet;"
2. del: disse ord

§ 7
1. del: teksten som helhed uden ordene: "såsom private oplagringsordninger og tilbagekøb 

fra markedet, samt eventuelle nye eller andre tilgængelige instrumenter og relevante 
foranstaltninger"

2. del: disse ord

12. Krisen i WTO's Appelinstans

Forslag til beslutning: B9-0181/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0181/2019
(INTA)

Efter § 3 2 GUE/NGL AN - 51, 544, 12

Efter § 4 1 PPE +

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 506, 46, 61

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning
GUE/NGL: ændringsforslag 2

13. De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og 
Gruppen af AVS-stater

Forslag til beslutning: B9-0175/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0175/2019
(DEVE)

div§ 17 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

§ 23 1 PPE VE + 340, 250, 13

div

1/VE - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ originaltekst AN + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -Efter § E

4 Verts/ALE -

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: § 25

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 25

Anmodning om opdelt afstemning
Renew:
ændringsforslag 2
1. del: teksten som helhed uden ordene: "navnlig i forbindelse med spørgsmål vedrørende 

klima, handel, sikkerhed og migration;"
2. del: disse ord

PPE, ECR:
§ 17
1. del: "understreger, at ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position er en 

vigtig drivkraft for udvikling, og opfordrer EU og AVS-landene til at medtage 
ligestilling mellem kønnene som et tværgående spørgsmål i aftalen;"

2. del: "fremhæver betydningen af, at parterne forpligter sig i forhold til seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder og til en fuldstændig gennemførelse af 
handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og 
udvikling;"


