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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
1/20 lav tærskel (1/20 af Parlamentets medlemmer)
1/10 middelhøj tærskel (1/10 af Parlamentets medlemmer)
1/5 høj tærskel (1/5 af Parlamentets medlemmer)
SEC hemmelig afstemning
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1. Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso

Forslag til beslutning: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, 
B9-0269/2019, B9-0270/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Efter § 3 2 GUE/NGL -

Efter § 12 3 GUE/NGL -

Efter § A 1 GUE/NGL -

Beslutning (teksten som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar

Forslag til beslutning: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, 
B9-0257/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § originaltekst AN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -Efter § 13

2 GUE/NGL -

Efter § 14 3 GUE/NGL -

Beslutning (teksten som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: § 1
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3. Den russiske lov om "udenlandske agenter"

Forslag til beslutning: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, 
B9-0267/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § originaltekst AN + 499, 78, 41

Beslutning (teksten som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: § 13

Diverse
Jacek Saryusz-Wolski (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-
0258/2019.
Stelios Kouloglou (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles 
beslutningsforslag RC-B9-0258/2019.
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4. Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989

Forslag til beslutning: B9-0241/2019

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

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Beslutning (teksten 
som helhed)

AN + 513, 18, 87

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning

Diverse
Jacek Saryusz-Wolski (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-
0241/2019.

5. Situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

Forslag til beslutning: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

2 +

§ 1 § originaltekst

3/AN + 584, 7, 31
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 1 1 GUE/NGL -

Beslutning (teksten som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: § 1 (3. del)

Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 1
1. del: "udtrykker sin dybeste bekymring over det stadig mere undertrykkende styre, som 

uygurerne og andre muslimske etniske mindretal står overfor, og kræver, at 
myndighederne respekterer deres grundlæggende frihedsrettigheder, som det 
anbefales i troværdige rapporter;"

2. del: "fordømmer på det kraftigste, at hundredtusindvis af uygurer og etniske kasakhere er 
blevet sendt til politiske "genopdragelseslejre" på grundlag af et system af 
foregribende kontrol, herunder for at have foretaget rejser i udlandet eller fordi de 
vurderes at være for troende; opfordrer de kinesiske myndigheder i Xinjiang til at 
fremlægge oplysninger om, hvor de tilbageholdte befinder sig og om deres 
sundhedstilstand; opfordrer den kinesiske regering til øjeblikkeligt at indstille sin 
fremfærd med vilkårlig frihedsberøvelse uden sigtelse, rettergang eller domfældelse 
for strafbare handlinger af medlemmer af det uyguriske og andre mindretal i 
Xinjiang, lukke alle lejre og tilbageholdelsescentre og til øjeblikkeligt og 
betingelsesløst at løslade de tilbageholdte;"

3. del: "fremhæver, at enhver form for tilbageholdelse, når den anvendes i strid med 
grundlæggende folkeretlige bestemmelser, at forfølgelse af specifikke pezrsoner 
eller grupper på baggrund af etniske, kulturelle eller religiøse årsager, og at andre 
umenneskelige handlinger, der forårsager store lidelser eller alvorlig skade, når disse 
handlinger begås som led i et udbredt eller systematisk angreb på en civilbefolkning, 
er uacceptable i lyset af de internationale retlige rammer;"

Diverse
Hannah Neumann (Verts/ALE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles 
beslutningsforslag RC-B9-0246/2019.
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6. Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

Forslag til beslutning: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

§ 7 § originaltekst

2/AN + 492, 95, 31

Beslutning (teksten som helhed) AN + 560, 12, 43

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: § 7 (2. del)
PPE, Renew: endelig afstemning

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL:
§ 7
1. del: "glæder sig over Rådets beslutning om at vedtage rammer for målrettede restriktive 

foranstaltninger over for dem, der er ansvarlige for krænkelser af 
menneskerettighederne og for overgreb på og undertrykkelse af civilsamfundet og 
den demokratiske opposition i Nicaragua;"

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at blive enige om den specifikke liste over 
enkeltpersoner og enheder, der skal sanktioneres imod, herunder præsidenten og 
vicepræsidenten"

Diverse
Hermann Tertsch (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B9-
0251/2019.
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7. Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran

Forslag til beslutning: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, 
B9-0276/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Efter § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § originaltekst AN + 566, 4, 20

Efter § 6 2 GUE/NGL +

Efter § G 1 GUE/NGL +

Beslutning (teksten som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: § 5

Diverse
Charlie Weimers (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-0273/2019.
Ivan Štefanec (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-0275/2019.


