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1. Antallet af medlemmer i udvalgene

Forslag til afgørelse: B9-0039/2020

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse B9-0039/2020
(Formandskonferencen)

Forslag til afgørelse +

2. Protokol mellem EU, Island og Norge til aftalen om kriterier og procedurer for 
fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning 
indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac 
med henblik på retshåndhævelse ***

Henstilling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

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

bemærkninger

Godkendelse AN + 550, 24, 22

3. Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik ***

Henstilling: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

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

bemærkninger

Godkendelse AN + 597, 34, 32
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4. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små 
virksomheder *

Betænkning: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 592, 22, 51

5. Den europæiske grønne pagt

Forslag til beslutning: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, 
B9-0045/2020, B9-0046/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -Før § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR AN - 154, 505, 15

46 GUE/NGL AN - 253, 378, 49

div

1 +

§ 1

§ originaltekst

2/VE + 366, 313, 7

14 Verts/ALE AN + 430, 201, 63Efter § 1

22 ECR -

div

1 +

§ 2 § originaltekst

2/AN + 590, 100, 6

div§ 3 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 464, 212, 17

2 PPE VE - 332, 332, 33

15 Verts/ALE AN - 310, 376, 11

Efter § 3

47 GUE/NGL AN - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE AN - 262, 383, 54

Efter § 5 23 ECR -

div

1 +

§ 6 § originaltekst

2 +

Efter § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE VE - 307, 348, 43§ 8

§ originaltekst vs +

24 ECR -

25 ECR -

Efter § 8

26 ECR AN + 552, 94, 60

div

1/AN + 537, 143, 19

§ 9 § originaltekst

2 +

27 ECR AN - 150, 544, 15

div

1/AN + 533, 159, 10

§ 10

§ originaltekst

2/AN + 553, 123, 23

28 ECR AN - 175, 511, 20

49 GUE/NGL AN - 136, 444, 127

§ 11

17 Verts/ALE AN - 155, 437, 114
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

4 PPE AN - 219, 453, 30

div

1/AN - 328, 366, 11

Efter § 11 50 GUE/NGL

2/AN - 136, 568, 6

div

1/AN + 638, 43, 26

2/AN + 589, 112, 5

§ 14 § originaltekst

3 +

Efter § 14 67 GUE/NGL -

div

1/AN + 371, 313, 21

§ 15 § originaltekst

2/VE + 376, 317, 11

div

1 +

2 -

3 +

§ 16 § originaltekst

4 +

Efter § 19 68 GUE/NGL AN - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

AN + 361, 328, 21

Efter § 20 58 GUE/NGL AN - 154, 498, 58

Efter § 21 73 GUE/NGL AN - 156, 455, 95

div

1 +

2/AN + 508, 174, 15

§ 22 § originaltekst

3/AN + 594, 97, 9
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

4/AN + 444, 232, 35

5/AN + 357, 303, 38

Efter § 22 1 medlemmer VE - 294, 351, 57

div

1/AN + 567, 108, 34

§ 23 § originaltekst

2/AN + 541, 142, 20

29 ECR AN - 276, 362, 73Efter § 23

30 ECR AN - 149, 490, 71

div

1/AN - 135, 498, 74

41 medlemmer

2/AN - 285, 370, 58

div

1/AN + 518, 158, 33

2/AN + 383, 294, 17

§ 24

§ originaltekst

3/AN + 343, 337, 16

Efter § 26 42 medlemmer AN - 298, 373, 42

div

1/AN - 311, 382, 20

31 ECR

2/AN - 168, 507, 34

5 PPE AN - 194, 490, 21

div

1/AN + 442, 189, 74

§ 27

§ originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 28 6 PPE -

32 ECR AN - 306, 346, 60

33 ECR -

Efter § 29

43 medlemmer AN + 370, 314, 27

div

1 +

§ 30 § originaltekst

2 +

§ 31 18 Verts/ALE AN - 265, 439, 7

div

1 +

2 +

§ 33 § originaltekst

3 +

§ 34 § originaltekst AN + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL VE + 350, 321, 35

div

1 +

2 +

§ 36 § originaltekst

3/AN + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL AN - 271, 389, 42

Efter § 39 70 GUE/NGL AN - 95, 607, 6

Efter § 40 40 medlemmer AN - 186, 461, 55

8 PPE AN - 251, 401, 57

div

1 +

§ 43

§ originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3 +

div

1 +

§ 45 § originaltekst

2 +

div

1 +

2 +

§ 46 § originaltekst

3/AN + 596, 58, 55

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

§ 47 § originaltekst

7 +

div

1/AN + 585, 107, 16

2/AN + 419, 245, 23

3/AN + 540, 120, 33

§ 49 § originaltekst

4/AN + 401, 261, 34

9 PPE AN - 199, 480, 28

div

1/AN + 381, 281, 43

§ 51

11 S&D, 
Verts/ALE

2/AN + 445, 215, 40
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 ↓

2 ↓

§ originaltekst

3 ↓

Efter § 51 54 GUE/NGL AN - 163, 505, 35

div

1/AN + 619, 47, 29

§ 53 § originaltekst

2 +

Efter § 53 19 Verts/ALE AN - 133, 535, 41

§ 55 § originaltekst AN + 617, 54, 38

7 PPE AN - 277, 366, 63

div

1/AN + 582, 58, 65

2/AN + 340, 331, 33

§ 56

§ originaltekst

3/AN + 408, 253, 45

div

1/AN + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § originaltekst

4 +

div

1 +

§ 60 § originaltekst

2 +

div§ 61 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

Efter § 62 55 GUE/NGL AN - 285, 363, 63

div

1/AN + 652, 40, 19

2/AN + 398, 292, 13

§ 65 § originaltekst

3/AN + 447, 244, 9

Efter § 66 56 GUE/NGL AN - 181, 484, 46

div

1 +

§ 72 § originaltekst

2/VE + 436, 245, 20

div

1/AN + 624, 63, 25

§ 73 § originaltekst

2/AN + 351, 259, 42

Efter § 74 34 ECR -

div

1 +

§ 75 § originaltekst

2 +

Efter § 79 69 GUE/NGL AN - 231, 436, 43

div

1 +

§ 80 § originaltekst

2/AN + 592, 101, 6

Efter § 80 71 GUE/NGL AN - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

AN + 420, 244, 44

57 GUE/NGL AN - 60, 538, 106

§ 82

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

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 ↓

2 ↓

3/AN ↓

div

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 83 § originaltekst

5 +

Efter § 84 35 ECR AN - 313, 338, 61

§ 85 § originaltekst AN + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL AN - 256, 430, 20

36 ECR AN - 177, 518, 14§ 88

§ originaltekst vs +

52 GUE/NGL AN - 168, 473, 63

div

1 +

2/VE + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ originaltekst

4/AN + 478, 193, 34

div

1/AN + 590, 82, 37

2/AN + 471, 126, 100

3/AN + 419, 258, 14

§ 90 § originaltekst

4/AN + 537, 143, 21
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

5/AN + 600, 65, 38

Efter § 90 60 GUE/NGL AN - 135, 567, 9

div

1 +

§ 91 § originaltekst

2/AN + 469, 215, 22

§ 93 37 ECR -

38 ECR -Efter § 93

39 ECR AN - 173, 503, 31

Efter § 97 64 GUE/NGL AN + 263, 421, 22

div

1 +

§ 99 § originaltekst

2 -

§ 105 § originaltekst vs +

Efter § 105 61 GUE/NGL -

Efter § 106 62 GUE/NGL AN - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

AN - 314, 381, 10§ 107

§ originaltekst AN + 542, 146, 18

Efter § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE AN + 376, 319, 14Efter § 109

65 GUE/NGL AN - 273, 395, 33
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 113 66 GUE/NGL -

Efter § A 44 GUE/NGL -

Beslutning (teksten uden helhed) AN + 482, 136, 95

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0040/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: ændringsforslag 65; §§ 2 (2. del), 9 (1. del), 10, 14, 22 (2., 3., 4. del), 27 (1. del), 34, 

36 (3. del), 46 (2. del), 49, 53 (1. del), 55, 57 (1. del), 80 (2. del), 85, 90 (1. del), 
107; endelig afstemning

PPE: ændringsforslag 4; §§ 22 (5. del), 65, 90
GUE/NGL: ændringsforslag 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 

71, 72, 73; §§ 3 (2. del), 15 (1. del), 23, 82 (2. del), 89 (4. del), 91 (2. del)
ECR: ændringsforslag 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: ændringsforslag 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41; §§ 

24, 49, 56, 73; B9-0040/2020

Anmodning om særskilt afstemning
ID: §§15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: §§ 8, 23
1/20 af 
medlemmerne:

§ 24

Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 2
1. del: teksten uden ordene "og samle alle sektorer med henblik på at bringe dem på samme 

kurs mod det samme mål"
2. del: disse ord
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§ 9
1. del: "mener, at et juridisk bindende tilsagn fra EU om klimaneutralitet senest i 2050 vil 

være et effektivt redskab til at mobilisere de nødvendige samfundsmæssige, 
politiske, økonomiske og teknologiske kræfter med henblik på overgangen;"

2. del: "understreger kraftigt, at overgangen er en indsats, som alle medlemsstater er fælles 
om, og at alle medlemsstater skal bidrage til at sikre klimaneutralitet i EU senest i 
2050; opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til en europæisk klimalov 
inden marts 2020;"

§ 14
1. del: "understreger, at det vil være nødvendigt at reducere nettoemissionerne til tæt på nul 

i alle økonomiske sektorer for i fællesskab at bidrage til målsætningen om at opnå 
klimaneutralitet;" uden ordene "til tæt på nul i alle økonomiske sektorer"

2. del: "til tæt på nul i alle økonomiske sektorer"
3. del: "opfordrer Kommissionen til, hvor det er nødvendigt, at forelægge forslag på 

grundlag af konsekvensvurderinger med henblik på at revidere lovgivningsmæssige 
foranstaltninger fra EU på klima- og energiområdet inden juni 2021 for at leve op til 
de forhøjede klimaambitioner på mellemlang og lang sigt; opfordrer Kommissionen 
til også at bruge det yderligere potentiale, der ligger i anden eksisterende EU-
lovgivning, der kan bidrage til klimaindsatsen, såsom direktivet om miljøvenligt 
design, EU's affaldslovgivning, foranstaltninger vedrørende den cirkulære økonomi 
og forordningen om F-gasser; understreger endvidere, at naturbaserede løsninger kan 
hjælpe medlemsstaterne med at nå deres mål for reduktion af drivhusgasemissioner 
og mål for biodiversitet, men insisterer på, at de bør være et supplement til 
reduktioner af drivhusgasemissioner ved kilden;"

§ 23
1. del: "understreger, at det er afgørende at sikre et velfungerende, fuldt integreret, 

forbrugerorienteret og konkurrencedygtigt energimarked i Europa; understreger 
betydningen af grænseoverskridende sammenkoblinger for et fuldt integreret 
energimarked; glæder sig over meddelelsen om, at Kommissionen vil foreslå 
foranstaltninger vedrørende intelligent integration inden midten af 2020 og 
understreger, at yderligere integration af EU's energimarked vil spille en vigtig rolle 
med hensyn til at øge energiforsyningssikkerheden"

2. del: "og opnå en drivhusgasneutral økonomi; fremhæver, at der er behov for et 
tilstrækkeligt finansieret agentur for samarbejde mellem energimyndigheder for at 
styrke og øge det regionale samarbejde mellem medlemsstaterne;"

§ 33
1. del: "opfordrer til en ambitiøs ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, som skal 

tage sigte på at reducere det samlede miljø- og ressourcefodaftryk af EU's 
produktion og forbrug, samtidig med at der skabes kraftige incitamenter for 
innovation, bæredygtige virksomheder og markeder for klimaneutrale og ugiftige 
cirkulære produkter, med ressourceeffektivitet, nulforurening og affaldsforebyggelse 
som nøgleprioriteter; fremhæver de stærke synergier mellem klimaforanstaltninger 
og den cirkulære økonomi, navnlig i energi- og kulstofintensive industrier" uden 
ordene "klimaneutrale og"

2. del: "klimaneutrale og"
3. del: "opfordrer til, at der fastsættes et EU-mål for ressourceeffektivitet"
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§ 36
1. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at optrappe EU's 

foranstaltninger mod plastforurening, navnlig i havmiljøet, og opfordrer til 
yderligere restriktioner for og erstatning af engangsplastvarer; støtter udviklingen af 
lovgivning til håndtering af overflødig emballage og for at sikre, at al emballage, der 
ikke kan genbruges eller genanvendes på en økonomisk bæredygtig måde, forbydes 
på EU-markedet senest i 2030, samtidig med at fødevaresikkerheden sikres; 
opfordrer til foranstaltninger med henblik på grænseoverskridende koordinering af 
returpantordninger;" uden ordene "og opfordrer til yderligere restriktioner for og 
erstatning af engangsplastvarer"

2. del: "og opfordrer til yderligere restriktioner for og erstatning af engangsplastvarer"
3. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen til at tackle mikroplast på en omfattende 

måde, herunder ved at indføre en omfattende udfasning af tilsigtet tilsat mikroplast, 
og gennem nye foranstaltninger, herunder af lovgivningsmæssig karakter, mod 
utilsigtet udslip af plast, f.eks. fra tekstiler, dæk og plastgranulat; bemærker, at 
Kommissionen har til hensigt at udvikle en lovgivningsmæssig ramme for 
bionedbrydeligt og biobaseret plast; fremhæver behovet for en fuldt ud cirkulær 
plastøkonomi"

§ 45
1. del: teksten uden ordene "og at alle relevante EU-fonde (Connecting Europe-faciliteten, 

InvestEU osv.) samt EIB's långivning på transportområdet skal tilpasses hertil"
2. del: disse ord

§ 53
1. del: "fremhæver, at bæredygtigt landbrug og bæredygtige landbrugere vil spille en 

central rolle i håndteringen af udfordringerne i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt; understreger vigtigheden af det europæiske landbrug og dets potentiale 
for at bidrage til klimaforanstaltninger, den cirkulære økonomi og øget biodiversitet 
og for at fremme en bæredygtig anvendelse af vedvarende råstoffer"

2. del: "understreger, at EU's landbrugere skal have de nødvendige redskaber til at 
bekæmpe og tilpasse sig klimaændringerne, f.eks. ved at investere i overgangen til 
mere bæredygtige landbrugssystemer; understreger, at jord til bord-strategien bør 
sigte mod en ambitiøs reduktion af drivhusgasemissioner og af jordforringelse"

§ 60
1. del: teksten uden ordene "næringsdeklaration" og "miljø- og dyrevelfærdsmærkninger"
2. del: disse ord

§ 61
1. del: teksten uden ordet  "agroøkologi"
2. del: dette ord
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§ 80
1. del: teksten uden ordene "og de yderligere investeringer, der er nødvendige for 

gennemførelsen af målene i den europæiske grønne pagt, som langt overstiger det 
forsigtige tal på 260 mia. EUR, som Kommissionen har angivet"

2. del: disse ord

Renew:
ændringsforslag 11
1. del: tilføjelse af ordene "og etablering af enhver form for parallelle ordninger"
2. del: tilføjelse af ordene "understreger kraftigt, at intet prisfastsættelsessystem bør erstatte 

eller svække eksisterende eller fremtidige CO2-standarder for biler og lastbiler og 
lægge yderligere byrder direkte på forbrugerne"

§ 99
1. del: teksten uden ordene "navnlig inden for rammerne af den europæiske grønne pagt"
2. del: disse ord

PPE:
§ 1
1. del: teksten uden ordene: "senest"
2. del: disse ord

§ 24
1. del: teksten uden ordene "hurtig" og "inden 2020"
2. del: "hurtig"
3. del: "inden 2020"

§ 49
1. del: "ser frem til Kommissionens kommende forslag om strengere standarder for 

luftforurenende emissioner for køretøjer med forbrændingsmotor (Euro 7) og til de 
reviderede CO2-emissionsstandarder for personbiler, varevogne og lastbiler"

2. del: "idet der sikres et videre forløb fra 2025 og fremover mod nulemissionsmobilitet"
3. del: "opfordrer Kommissionen til at udvikle metoder til livscyklusvurdering; minder om 

resultatet af den dybdegående analyse, der ledsagede Kommissionens meddelelse 
med titlen "En ren planet for alle: En europæisk strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi", hvorefter alle 
nye biler, der markedsføres i EU, skal være klimaneutrale fra 2040 og fremefter i 
scenarierne for opnåelse af klimaneutralitet i 2050, og opfordrer til en 
sammenhængende politisk ramme og overgangsordninger til støtte for denne 
udvikling"

4. del "bemærker, at der er behov for en revision af de gældende regler for at give de 
førende lande mulighed for at anvende strengere foranstaltninger på nationalt plan, 
når medlemsstaterne træffer beslutning herom"

§ 56
1. del: teksten uden ordene "kemiske" og "bindende"
2. del: "kemiske"
3. del: "bindende"
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§ 65
1. del: teksten uden ordene "både ambitiøse retlige foranstaltninger, der kan håndhæves, 

og", "bindende" og "og størrelsen"
2. del: "både ambitiøse retlige foranstaltninger, der kan håndhæves, og" og "bindende"
3. del: "og størrelsen"

§ 72
1. del: teksten uden ordene "og genopbygge bestandene til over de niveauer, der kan give 

det maksimale bæredygtige udbytte"
2. del: disse ord

§ 73
1. del: teksten uden ordene "til mindst 30 %"
2. del: disse ord

§ 75
1. del: teksten uden ordene "og jord"
2. del: disse ord

§ 83
1. del: "fremhæver, at der skal gøres noget ved den nuværende ubalance på markedet 

mellem et lavt udbud af og en høj efterspørgsel efter bæredygtige finansielle 
produkter; gentager den rolle, som bæredygtig finansiering spiller, og"

2. del: "finder det afgørende, at de store internationale finansielle institutioner hurtigt 
vedtager og udvikler bæredygtig finansiering for at sikre fuld gennemsigtighed med 
hensyn til graden af bæredygtighed i EU's finansielle system og opnå en vellykket 
dekarbonisering af den globale økonomi; understreger nødvendigheden af at 
gennemføre EU's handlingsplan for bæredygtig finansiering og understreger behovet 
for at hurtigt at gennemføre EU's handlingsplan for bæredygtig finansiering"

3. del: "herunder et grønt mærke for finansielle produkter,  standard for grønne 
obligationer"

4. del "og integrationen af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier i den 
tilsynsmæssige ramme for banker"

5. del "og glæder sig over oprettelsen af den internationale platform for bæredygtig 
finansiering"

GUE/NGL:
§ 3
1. del: teksten uden ordene "for ny bæredygtig vækst", "og konkurrencedygtig" og "hvor 

den økonomiske vækst er afkoblet fra EU's samlede drivhusgasemissioner og 
ressourceanvendelse og affaldsproduktion"

2. del: disse ord

§ 6
1. del: teksten uden ordene "langsigtet bæredygtig vækst"
2. del: disse ord

§ 10
1. del: teksten uden ordene "på grundlag af konsekvensvurderinger"
2. del: disse ord
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§ 15
1. del: "mener, at nye og højere drivhusgasmål kræver, at EU's emissionshandelssystem 

(ETS) skal leve op til sit formål"
2. del: "opfordrer Kommissionen til hurtigt at revidere sit ETS-direktiv, herunder ved at 

tage fat på den lineære reduktionsfaktor, reglerne for tildeling af gratis kvoter og det 
potentielle behov for en minimumspris for kulstof"

§ 30
1. del: "understreger, at industri- og SMV-strategierne skal fastlægge klare køreplaner for 

skabelse af en omfattende række incitamenter og finansieringsmuligheder for 
innovation, for ibrugtagning af banebrydende teknologier og for nye bæredygtige 
forretningsmodeller samt for fjernelse af alle unødvendige lovgivningsmæssige 
hindringer; opfordrer til EU-støtte til klima- og ressourcefrontløbere ved hjælp af en 
teknologisk neutral tilgang, der er i overensstemmelse med den bedste videnskab, 
der er til rådighed, og EU's langsigtede klima- og miljømål"

2. del: "understreger den rolle, som miljømæssigt sikker CO2-opsamling og -lagring spiller 
med hensyn til at gøre sværindustrien klimaneutral, hvis der ikke findes nogen 
direkte emissionsreduktionsløsninger"

§ 91
1. del: teksten uden ordene "understreger, at det europæiske semester, som det fungerer nu, 

ikke bør udvandes"
2. del: disse ord

ECR:
ændringsforslag 41
1. del: "insisterer på en hurtig udfasning af direkte og indirekte subsidier til fossile 

brændstoffer inden 2020 2020 i EU og i de enkelte medlemsstater; understreger, at 
EU's fremtidige energisystem hovedsageligt bør være baseret på vedvarende 
energikilder med en hurtig udfasning af fossile brændstoffer under hensyntagen til 
forskellene mellem medlemsstaterne, begyndende med udfasningen af subsidier til 
fossile brændstoffer senest i 2020;"

2. del: "betragter gas som en energikilde i en overgangsfase; understreger, at alle sektorer 
for at opfylde EU's klima- og bæredygtighedsmål gradvist skal øge deres anvendelse 
af ren og vedvarende energi;"

ændringsforslag 50
1. del: "mener, at den totrinstilgang, der er foreslået inden for rammerne af meddelelsen om 

den europæiske grønne pagt i forbindelse med revisionen af EU's nationalt bestemte 
bidrag, sender et blandet signal til resten af parterne i Parisaftalen om, hvor EU står i 
spørgsmålet om dets ambitioner for 2030"

2. del: "understreger, at det at overdrive vanskelighederne ved at opnå en dekarbonisering 
på mellem 50 % og 55 % ikke er at udvise lederskab på den internationale scene, og 
at en sådan attitude i stedet gør det muligt at begrunde nationalt bestemte bidrag med 
lave ambitionsniveauer"

Verts/ALE:
ændringsforslag 31
1. del: "er imod forsøg på at udvide EU's emissionshandelssystem til vejtransport og 

byggeri"
2. del: "da disse sektorer allerede har standarder for reduktion af drivhusgasemissioner, og 

at medtage den i EU's emissionshandelssystem kan føre til overdreven, fordyrende 
regulering og potentielt pålægge forbrugerne en tung økonomisk byrde"



P9_PV(2020)01-15(VOT)_DA.docx 20 PE 646.599

ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1. del: teksten uden ordene: "i tilfælde af, at der fortsat er forskelle i 

klimaambitionsniveauerne verden over", "noterer sig Kommissionens synspunkt om, 
at denne mekanisme vil være et alternativ til de eksisterende foranstaltninger for 
CO2-lækage under EU's emissionshandelssystem" og "og sikre en effektiv 
kulstofpris i EU, idet den samtidig fremmer CO2-prissætning i andre dele af 
verden;"

2. del: "i tilfælde af, at der fortsat er forskelle i klimaambitionsniveauerne verden over"
3. del: "noterer sig Kommissionens synspunkt om, at denne mekanisme vil være et 

alternativ til de eksisterende foranstaltninger for CO2-lækage under EU's 
emissionshandelssystem"

4. del "og sikre en effektiv kulstofpris i EU, idet den samtidig fremmer CO2-prissætning i 
andre dele af verden;"

§ 22
1. del: "understreger, at alle sektorer for at opfylde EU's klima- og bæredygtighedsmål skal 

øge deres anvendelse af vedvarende energi og udfase fossile brændstoffer; opfordrer 
til en revision af retningslinjerne for det transeuropæiske energinet (TEN-E) inden 
vedtagelsen af den næste liste over projekter af almen interesse for at bringe 
lovgivningsrammen i overensstemmelse med prioriteten om at anvende intelligente 
net og for at forhindre fastholdelse af kulstofintensive investeringer; understreger, at 
der er behov for en strategisk tilgang til EU-energiklynger med henblik på at drage 
fordel af de mest effektive investeringer i vedvarende energikilder; glæder sig derfor 
over meddelelsen om en havvindkraftstrategi; mener, at EU's politikker specifikt bør 
fremme innovation og udbredelse af lagring af bæredygtig energi og grøn 
hydrogen;" uden ordene "og udfase fossile brændstoffer" og "glæder sig derfor over 
meddelelsen om en havvindkraftstrategi;"

2. del: "og udfase fossile brændstoffer"
3. del: "glæder sig derfor over meddelelsen om en havvindkraftstrategi;"
4. del "understreger nødvendigheden af at sikre, at brugen af energikilder såsom naturgas 

kun er af midlertidig art i betragtning af målet om at opnå klimaneutralitet senest i 
2050;" teksten uden ordene "kun er"

5. del "kun er"

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1. del: "støtter generelt idéen om markedsbaserede foranstaltninger som et af redskaberne 

til at nå klimamålene;"
2. del: "udtrykker dog forbehold med hensyn til idéen om eventuelt at optage emissioner fra 

byggeriet i EU's emissionshandelssystem da det vil fjerne ansvaret for en offentlige 
indsats og føre til højere energiregninger for lejere og boligejere; mener, at enhver 
foranstaltning af denne art ville kræve yderligere analyse;"



P9_PV(2020)01-15(VOT)_DA.docx 21 PE 646.599

PPE, GUE/NGL:
§ 43
1. del: "gentager, at det fælles europæiske luftrum (SES) vil være i stand til at reducere 

luftfartsemissioner uden store omkostninger"
2. del: "men at det ikke i sig selv vil medføre de betydelige reduktioner i 

luftfartsemissioner, der er EU's langsigtede mål"
3. del: "opfordrer til en klar lovgivningsmæssig køreplan for dekarbonisering af luftfarten 

baseret på teknologiske løsninger, infrastruktur, krav om bæredygtige alternative 
brændstoffer og effektiv drift kombineret med incitamenter til modalskift"

§ 82
1. del: "glæder sig over den nye udlånspolitik for energi og den nye strategi for 

klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed, som EIB vedtog den 14. november 
2019 som et positivt bidrag i retning af opfyldelsen af den europæiske grønne pagt; 
glæder sig over, at EIB skal omdannes til EU's nye klimabank, således at 50 % af 
dens aktiviteter bliver øremærket til klimaindsatsen og miljømæssig bæredygtighed 
senest i 2025, 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; opfordrer EIB 
til at spille en aktiv rolle med hensyn til at støtte projekter, der bidrager til en 
retfærdig omstilling, såsom forskning, innovation og digitalisering, SMV'ers adgang 
til finansiering og sociale investeringer og færdigheder"

2. del: "glæder sig over de nylige erklæringer fra den nyudnævnte formand for ECB om, at 
institutionen både i sin monetære rolle og ved varetagelsen af tilsynet med banker 
bør bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at samarbejde med ECB i denne henseende for at sikre den 
sammenhængende indsats, som loves i meddelelsen om den europæiske grønne 
pagt"

3. del: "uden at dette berører ECB's mandat i henhold til traktaterne;"

§ 90
1. del: "fremhæver, at en betydelig del af den finansiering, der kræves i forbindelse med 

den europæiske grønne pagt, skal komme fra medlemsstaternes budgetter;"
2. del: "frygter, at en fremtidig finansieringsmodel for den europæiske grønne pagt kan 

blive bragt i fare, medmindre der er en bæredygtig finanspolitik og 
medlemsstaternes finanser er troværdige"

3. del: "opfordrer derfor til, at der indføres en befordrende ramme for bæredygtige 
offentlige investeringer med henblik på at nå de mål, der er fastsat i den europæiske 
grønne pagt"

4. del "men understreger, at lige meget hvilken finansieringsmodel, der vælges, må den 
ikke undergrave de offentlige finansers bæredygtighed i EU; understreger imidlertid, 
at bæredygtige investeringer under den europæiske grønne pagt reelt bør være 
supplerende og ikke føre til, at markedsbaseret finansiering fortrænges"

5. del "påpeger i denne forbindelse mulighederne for private og offentlige investeringer for 
at drage fordel af det nuværende lavrentemiljø"

ID, GUE/NGL:
§ 46
1. del: "glæder sig over, at Kommissionen agter at medtage den maritime sektor i 

emissionshandelssystemet"
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2. del: "understreger, at EU bør gå i brechen for et højt ambitionsniveau for 
drivhusgasreduktioner i den maritime sektor både på internationalt plan og på EU-
plan, og at eventuelle nye EU-foranstaltninger ikke bør undergrave den 
internationale konkurrenceevne for skibe, der sejler under EU-flag; mener, at EU's 
og internationale foranstaltninger bør gå hånd i hånd for at undgå at skabe 
dobbeltregler for industrien, og at enhver handling eller manglende handling på 
globalt plan ikke bør kunne hindre EU i at træffe mere ambitiøse foranstaltninger i 
Unionen"

3. del: "understreger endvidere behovet for foranstaltninger til at gå bort fra brugen af svær 
brændselsolie og behovet for presserende investeringer i forskning i nye teknologier 
for at dekarbonisere søfartssektoren og i udviklingen af nulemissions- og grønne 
skibe"

§ 47
1. del: "støtter "
2. del: "de foreslåede foranstaltninger til at reducere emissionerne i luftfartssektoren"
3. del: "og styrkelsen af ETS i overensstemmelse med EU's klimaambitioner og"
4. del "udfasningen af den gratis tildeling af kvoter til luftfartsselskaber i forbindelse med 

EU-intern flyvning"
5. del "opfordrer samtidig"
6. del: "Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at styrke ordningen 

for CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA) og"
7. del: "til at støtte Den Internationale Luftfartorganisations (ICAO's) vedtagelse af et 

langsigtet mål om at reducere emissionerne i sektoren og samtidig sikre EU's 
lovgivningsmæssige autonomi i forbindelse med gennemførelsen af ETS-direktivet; 
understreger, at Europa-Parlamentet og Rådet som sideordnede lovgivere er de 
eneste institutioner, der kan træffe afgørelse om eventuelle fremtidige ændringer af 
ETS-direktivet; understreger, at enhver ændring af ETS-direktivet kun bør ske, hvis 
det er i overensstemmelse med Unionens forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne for hele økonomien;"
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Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1. del: "noterer sig Kommissionens planer om at overveje at udvide den europæiske handel 

med emissioner til også at omfatte emissioner fra vejtransport"
2. del: "afviser en direkte medtagelse i EU's emissionshandelssystem;" uden ordet  

"direkte"
3. del: "direkte"

ID, PPE:
§ 57
1. del: "bemærker med bekymring, at landbrug, fiskeri og fødevareproduktion stadig er den 

største drivkraft bag tabet af biodiversitet på landjorden og i havet;"
2. del: "mener, at tabet af bestøvere, herunder bier, er særligt bekymrende set ud fra et 

fødevaresikkerhedsmæssigt synspunkt, idet bestøver-afhængige afgrøder spiller en 
vigtig rolle i vores kost"

3. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til straks at sikre fuld vedtagelse af 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) vejledning om bier fra 
2013"

4. del "og opfordrer i mellemtiden indtrængende medlemsstaterne til at bringe deres 
vurderinger af pesticider i overensstemmelse med hinanden"

1/20 af medlemmerne, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1. del: "mener, at den planlagte revision af statsstøttereglerne bør afspejle de politiske 

målsætninger i den europæiske grønne pagt og sigte mod at styrke og forenkle 
investeringer i bæredygtige løsninger, sikre en hurtig udfasning af direkte og 
indirekte støtte til kul og fossile brændstoffer i EU og tilvejebringe retningslinjer, 
der er i fuld overensstemmelse med for drivhusgasreduktions- og miljømål for de 
nationale, regionale og lokale myndigheder, som vil spille en afgørende rolle i en 
effektiv og innovativ gennemførelse af den europæiske grønne pagt; mener, at 
revisionen bør give mulighed for at yde national støtte til strukturelle ændringer som 
følge af udfasningen af kul, der følger samme konditionalitet som Fonden for 
Retfærdig Omstilling" teksten uden ordene "hurtig" og "og fossile brændstoffer"

2. del: "hurtig"
3. del: "og fossile brændstoffer"
4. del "understreger, at en sådan revision ikke må svække det stærke sæt af EU-

konkurrenceregler;"



P9_PV(2020)01-15(VOT)_DA.docx 24 PE 646.599

6. Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i 
udtrædelsesaftalen

Forslag til beslutning: B9-0031/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § originaltekst AN + 539, 107, 18

§ 12 § originaltekst AN + 559, 113, 19

§ 18 § originaltekst AN + 560, 114, 31

§ 19 § originaltekst AN + 621, 59, 16

§ 20 § originaltekst AN + 592, 37, 69

Beslutning (teksten som helhed) AN + 610, 29, 68

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: §§ 8, 12, 18, 19, 20
Renew: endelig afstemning

7. Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på 
området - årsberetning 2018

Betænkning: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ 3 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 7 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3 +

div

1 +

2 +

§ 8 § originaltekst

3 +

Efter § 10 9 ECR AN - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § originaltekst vs +

§ 17 5S ID -

div

1 +

§ 18 § originaltekst

2 +

§ 29 § originaltekst vs +

div

1 +

§ 30 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 34 § originaltekst

2 +

div

1 +

2 +

§ 35 § originaltekst

3 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

4 +

Efter § 35 1 ID AN - 167, 461, 61

§ 38 § originaltekst vs +

§ 43 6 ID -

7 ID -

div

1 +

2/AN + 509, 179, 14

§ 56

§ originaltekst

3/AN + 544, 109, 45

div

1 +

2 +

§ 57 § originaltekst

3 +

div

1 +

§ 58 § originaltekst

2/AN + 510, 137, 57

Henvisning 9 § originaltekst vs +

Henvisning 29 § originaltekst vs +

Henvisning 30 § originaltekst vs +

Henvisning 43 § originaltekst vs +

Henvisning 46 § originaltekst vs +

Efter § D 8 ECR AN - 311, 346, 49

div

1 +

§ F § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3 +

4 +

Beslutning (teksten som helhed) AN + 496, 113, 103

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR: ændringsforslag 8, 9
ID: ændringsforslag 1; §§ 56 (2. og 3. del); 58 (2. del)

Anmodning om særskilt afstemning
ID: §§ 16, 29, 30, 38, 58; visas 9, 29, 30, 43, 46

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 18
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer til, at der etableres en effektiv og uafhængig 

klagemekanisme for grupper af borgere og interessenter, der er berørt af 
menneskerettighedskrænkelser;"

2. del: disse ord

§ 34
1. del: teksten uden ordene: "gentager sin opfordring til de EU-medlemsstater og 

medlemmer af Europarådet, som ikke allerede har gjort det, til at ratificere og 
gennemføre Istanbulkonventionen snarest muligt;"

2. del: disse ord

ID:
§ 3
1. del: "fastholder, at alle stater, der tilslutter sig internationalt anerkendte grundlæggende 

friheder som hjørnestene i demokratiet, skal gå forrest i at udbrede demokratisk 
regeringsførelse baseret på menneskerettighederne og retsstatsprincippet i hele 
verden og styrke de internationale retlige instrumenter til beskyttelse af 
menneskerettighederne; fremhæver de udfordringer, der ligger i brugen af skadelig 
påvirkning, som undergraver demokratisk regeringsførelse og de værdier, der er 
væsentlige for menneskerettighederne, og dermed modarbejder demokratiske staters 
positive bestræbelser;"

2. del: "er dybt bekymret over forbindelserne mellem autoritære regimer og populistiske 
nationalistpartier og -regeringer; mener, at sådanne forbindelser undergraver 
troværdigheden af EU's bestræbelser på at fremme de grundlæggende værdier;"
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§ 7
1. del: "er alvorligt bekymret over stigningen i antallet af mord og både fysiske og 

ærekrænkende angreb på såvel som brugen af dødsstraf, forfølgelse, fængsling, 
chikane og trusler mod personer overalt i verden, der forsvarer 
menneskerettighederne, navnlig journalister, akademikere, advokater, politikere og 
civilsamfundsaktivister, herunder kvindesagsaktivister, miljø- og 
jordrettighedsforkæmpere og forkæmpere for religiøse mindretal, primært i lande 
med en høj grad af korruption og et dårligt omdømme med hensyn til opretholdelse 
af retsstatsprincippet og retslig kontrol; er især bekymret over de stadig mere 
skamløse angreb, der begås på fremmed territorium – i nogle tilfælde i strid med 
love og praksis vedrørende diplomatiske privilegier og immunitet; kræver 
retfærdighed og ansvarliggørelse på det højeste beslutningsniveau for disse angreb; 
bemærker, at alle menneskerettighedsforkæmpere, navnlig kvinder, står over for 
særlige risici og har behov for passende beskyttelse;"

2. del: "fordømmer, at nogle regeringer har vedtaget lovgivning, der begrænser 
civilsamfundets eller sociale bevægelsers aktiviteter, herunder lukning af NGO'er 
eller indefrysning af deres aktiver;"

3. del: "er dybt bekymret over brugen af repressiv lovgivning om cybersikkerhed og 
terrorbekæmpelse til at slå ned på menneskerettighedsforkæmpere;"

§ 56
1. del: teksten uden ordene: "skabe lovlige kanaler og veje til migration og " og "hvor det er 

muligt, herunder i overensstemmelse med princippet om non-refoulement "
2. del: "skabe lovlige kanaler og veje til migration og"
3. del: "hvor det er muligt, herunder i overensstemmelse med princippet om non-

refoulement "

§ 57
1. del: "opfordrer til, at der tages fat på den eksterne dimension af flygtningekrisen, bl.a. 

ved at finde varige løsninger på konflikter gennem opbygning af samarbejde og 
partnerskaber med de pågældende tredjelande; mener, at overholdelse af 
international flygtninge- og menneskerettighedslovgivning er en vigtig byggesten i 
samarbejdet med tredjelande;"

2. del: "understreger, at det er nødvendigt at tage reelle skridt i overensstemmelse med de 
globale aftaler om migration og flygtninge for at øge flygtningenes mulighed for at 
klare sig selv, at udvide adgangen til tredjelandsløsninger, at forbedre 
menneskerettighedsforholdene i forbindelse med migrationsstyring, navnlig i 
oprindelses- og transitlandene, og sikre, værdige tilbagesendelser;"

3. del: "opfordrer EU og dets medlemsstater til at være fuldstændigt åbne om 
samarbejdspolitikker med og tildeling af midler til tredjelande med henblik på 
samarbejde om migration; finder det vigtigt, at midler til udvikling og samarbejde 
ikke bliver omdirigeret fra deres mål og ikke må komme dem, der er ansvarlige for 
menneskerettighedskrænkelser, til gavn; opfordrer EU til at støtte UNHCR's initiativ 
til afskaffelse af statsløshed inden 2024 i og uden for EU;"
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§ 58
1. del: "fordømmer flygtninges og migranters død og de menneskerettighedskrænkelser, 

som de udsættes for i Middelhavet "
2. del: "fordømmer ligeledes angrebene på NGO'er, der hjælper disse mennesker; opfordrer 

EU og dets medlemsstater til at øge den humanitære bistand til tvangsfordrevne 
mennesker; opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde støtte til lokalsamfund, 
der huser flygtninge; insisterer på, at gennemførelsen af de globale aftaler om 
migration og flygtninge derfor skal gå hånd i hånd med gennemførelsen af FN's 
2030-dagsorden, som er præciseret i målene for bæredygtig udvikling, og med øgede 
investeringer i udviklingslandene;"

Renew:
§ 30
1. del: "opfordrer NF/HR og Rådet til at være særligt opmærksomme på 

menneskerettighedssituationen i ulovligt besatte områder; gentager, at ulovlig 
besættelse af et område eller en del heraf er en stedfindende overtrædelse af 
folkeretten; understreger besættelsesmagtens ansvar over for civilbefolkningen i 
henhold til den humanitære folkeret;"

2. del: "beklager, at repræsentanter for et land, der besætter en anden stats territorium, er 
blevet genindsat i Europarådets Parlamentariske Forsamling;"

ECR, PPE:
§ 8
1. del: "fremhæver betydningen af at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders og 

pigers rettigheder overalt i verden; fremhæver, at kvinder og piger til trods for 
fremskridt fortsat udsættes for diskrimination og vold; understreger, at de fleste 
samfund stadig kæmper for at give kvinder og piger lige rettigheder i henhold til 
loven og lige adgang til uddannelse, sundhedspleje, anstændigt arbejde, ligeløn og 
politisk og økonomisk repræsentation; giver udtryk for bekymring over de udbredte 
og vedvarende angreb på kvinders rettigheder"

2. del: "og seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder,"
3. del: "og over den lovgivning, som i mange dele af verden begrænser disse rettigheder; 

understreger, at kvindelig kønslemlæstelse og børneægteskaber er blandt de mest 
udbredte menneskerettighedskrænkelser; giver udtryk for bekymring over, at 
kvinder, der bekender sig til en religion eller tro, er dobbelt udsat for forfølgelse; ser 
med tilfredshed på EU's og FN's Spotlightinitiativ, som handler om at sætte en 
stopper for vold mod kvinder og piger, og opfordrer til, at det styrkes;"
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§ 35
1. del: "bekræfter, at adgang til sundhed er en menneskeret, at seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder er baseret på grundlæggende menneskerettigheder og udgør 
væsentlige dele af den menneskelige værdighed; påpeger, at utilstrækkelig adgang til 
livsvigtige goder og sociale tjenesteydelser (f.eks. vand, ernæring, sundhed, 
uddannelse og sanitet) såvel som vanskeligheder med at få adgang til seksuel og 
reproduktiv sundhed udgør en uacceptabel krænkelse af menneskerettighederne; 
fordømmer krænkelserne af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder (SRSR), 
herunder nægtelse af adgang til relevante tjenesteydelser; understreger, at der bør 
sikres ordentlig og økonomisk overkommelig sundhedspleje, herunder mental 
sundhedspleje som psykologhjælp, samt universel respekt for og adgang til SRSR og 
uddannelse for alle kvinder, og at de bør have mulighed for at træffe frie og 
ansvarlige beslutninger om deres sundhed, herunder deres seksuelle og reproduktive 
sundhed; bemærker, at disse tjenesteydelser er vigtige for at redde kvinders liv og 
nedbringe spædbørns- og børnedødeligheden; finder det uacceptabelt, at kvinders og 
pigers SRSR fortsat er et stridsspørgsmål, også i multilaterale fora;" uden ordene "at 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er", "til seksuel og reproduktiv 
sundhed", "krænkelserne af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder (SRSR), 
herunder", "til SRSR og", "herunder deres seksuelle og reproduktive sundhed;" og 
"SRSR"

2. del: ordene "at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er", krænkelserne af 
kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder (SRSR), herunder", "til SRSR og" og 
"SRSR"

3. del: ordene "til seksuel og reproduktiv sundhed" og "herunder deres seksuelle og 
reproduktive sundhed"

4. del "understreger, at kvinder og piger, der er ofre for væbnede konflikter, har ret til at 
modtage den nødvendige lægebehandling; fremhæver den rolle, som kvinder spiller i 
forbindelse med konfliktforebyggelse og -løsning, inden for fredsbevarelse, 
humanitær bistand og genopbygning efter konflikter og i forbindelse med fremme af 
menneskerettighederne og demokratiske reformer;"

betragtning F
1. del: "der henviser til, at vi selv i indeværende tiår er vidne til synlige begrænsninger af 

og angreb på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder på internationalt 
plan;"

2. del: "seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er baseret på"
3. del: "grundlæggende menneskerettigheder og er væsentlige aspekter af den menneskelige 

værdighed"
4. del "der henviser til, at vold mod kvinder og piger er en af verdens mest udbredte 

menneskerettighedskrænkelser, som berører alle niveauer af samfundet og udgør en 
væsentlig hindring for at opnå ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at en 
omfattende og bindende EU-strategi for ligestilling mellem kønnene, præcis som 
Parlamentet har krævet, skal sikre integrering af kønsaspektet i alle EU's politikker 
og styrke virkningen af EU's kommende kønshandlingsplan III;"
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8. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning

Betænkning: David McAllister (A9-0054/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ originaltekst vs +

Efter § 4 7 GUE/NGL -

div

1 +

§ 5 § originaltekst

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

div

1 ↓

§ 17

§ originaltekst

2 ↓

Efter § 28 9 GUE/NGL -

Efter § 30 10 GUE/NGL VE - 331, 337, 36

§ 44 § originaltekst AN + 426, 225, 50

div

1 +

§ 46 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 56 § originaltekst

2 +

11 GUE/NGL -Efter § 57

12 GUE/NGL -
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 64 2 Verts/ALE -

div

1 +

§ 70 § originaltekst

2 +

§ E 1 Verts/ALE -

§ G 5 GUE/NGL -

Efter § J 4 GUE/NGL -

Afstemning: beslutning (teksten som helhed)
AFET

AN + 454, 148, 102

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: § 44
ECR: § 44

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 44
ECR: §§ 4, 44

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 5
1. del: "beklager, at det transatlantiske partnerskab står over for en lang række udfordringer 

og forstyrrelser på kort sigt, men at det stadig er en absolut forudsætning for 
sikkerhed og velstand på begge sider af Atlanten;"

2. del: "udtrykker sin beklagelse over USA's gradvise tilbagetrækning fra den multilaterale, 
regelbaserede verdensorden;"

§ 46
1. del: teksten uden ordene "glæder sig over Kommissionens formands beslutning om inden 

fem år at bygge en reel og operationel europæisk forsvarsunion og opfordrer til en 
gennemsigtig udveksling med Parlamentet og medlemsstaterne om oprettelse af en 
forsvarsunion" og "i denne forbindelse"

2. del: disse ord

§ 56
1. del: teksten uden ordene: "mener, at EU skal fortsætte sine bestræbelser på at holde 

atomaftalen med Iran i live " og "den fælles omfattende handlingsplan og "
2. del: disse ord
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§ 70
1. del: teksten uden ordene: "og EU's strategiske autonomi "
2. del: disse ord

Renew:
§ 17
1. del: teksten uden ordene: "uden samtidig at handle parallelt "
2. del: disse ord

9. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning

Betænkning: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

18 ID -

div

1 +

§ 1

§ originaltekst

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § originaltekst vs +

Efter § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID AN - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23S ID -

24 ID -§ 10

§ originaltekst AN + 555, 98, 52

§ 11 25S ID -

div

1 +

2/AN + 441, 239, 22

§ 12 § originaltekst

3 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN - 175, 507, 18

Efter § 12 2 Verts/ALE

2/AN ↓

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

Efter § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

div

1/AN + 582, 80, 45

§ 16

§ originaltekst

2 +

§ 17 29S ID -

Efter § 17 4 Verts/ALE AN - 296, 349, 63

30 ID -

div

1 +

§ 21

§ originaltekst

2 +

Efter § 21 5 Verts/ALE VE - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE AN - 185, 425, 92

§ 24

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

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 24 7 Verts/ALE AN - 217, 428, 54

§ 26 § originaltekst AN + 422, 205, 74

Efter § 35 8 Verts/ALE AN + 342, 308, 53

Efter § 36 9 Verts/ALE -

div

1 +

§ 37 § originaltekst

2/AN + 554, 105, 47

Efter § 39 10 Verts/ALE -

div

1 +

§ 43 § originaltekst

2 +

32 ID -§ 48

§ originaltekst AN + 474, 202, 28

Efter § 48 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE AN - 263, 407, 35

Efter § 52 12 Verts/ALE AN - 184, 467, 41

Efter § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § originaltekst AN + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § originaltekst AN + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ originaltekst AN + 382, 241, 71
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 69 § originaltekst AN + 403, 229, 74

Efter § 69 14 Verts/ALE AN - 271, 372, 56

§ 73 § originaltekst vs +

38 Renew AN + 470, 113, 121

div

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ originaltekst

3 ↓

Efter § 75 15 Verts/ALE AN - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE AN - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

div

1 +

§ 106 § originaltekst

2 +

§ 107 § originaltekst vs +

div

1 +

§ 111 § originaltekst

2/AN + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

beslutning (tekst som helhed) AN + 364, 266, 77

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: §§ 10, 12 (2. del), 16 (1. del), 26, 37 (2. del), 69, 111 (2. del); ændringsforslag 2, 38
ECR: ændringsforslag 21
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Anmodning om særskilt afstemning
S&D: §§ 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: §§ 73, 75, 106, 107, 111

Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
§ 1
1. del: teksten uden ordet "jihadistisk"
2. del: dette ord

§ 43
1. del: teksten uden ordet "jihadistisk"
2. del: dette ord

§ 106
1. del: teksten uden ordene: "at bremse det voksende omfang af jihadistiske aktiviteter og 

migrantkriser og"
2. del: disse ord

ECR:
§ 21
1. del: "mener, at den europæiske strategiske autonomi er baseret på Unionens evne til at 

styrke sin frihed til at vurdere sin uafhængige operationelle kapacitet, der omfatter 
troværdige militære styrker, dens industrielle kapacitet til at producere det udstyr, 
som dens styrker har behov for, og dens politiske evne til at træffe beslutninger, når 
omstændighederne kræver det, og afspejler målet om at påtage sig et større ansvar 
for den europæiske sikkerhed med henblik på at forsvare sine fælles interesser og 
værdier – med partnere om muligt, og om nødvendigt alene; understreger, at 
energisikkerhed er et vigtigt led i opnåelsen af strategisk autonomi;"

2. del: "er af den faste overbevisning, at EU's strategiske autonomi bør omfatte kapacitet til 
at indsætte militære styrker i EU's periferi;"

ID:
§ 16
1. del: "understreger, at det strategiske partnerskab mellem EU og NATO er 

grundlæggende for håndtering af de sikkerhedsudfordringer, som EU og dets 
naboskabsområde står over for;"

2. del: "understreger, at EU's strategiske autonomi ikke udgør en udfordring for NATO og 
ikke undergraver den nuværende sikkerhedsarkitektur i Europa; understreger, at et 
stærkere Europa styrker NATO og giver EU mulighed for at tage flere globale 
udfordringer sammen med NATO;"

§ 37
1. del: "gentager det vestlige Balkans strategiske betydning for EU's sikkerhed og stabilitet; 

understreger behovet for at forbedre EU's engagement, integration og koordinering i 
regionen, herunder gennem mandatet for EU's FSFP-missioner;"

2. del: "gentager, at EU's politik for det vestlige Balkan har til formål at bringe landene i 
regionen i overensstemmelse med gældende EU-ret og bistå dem med tiltrædelsen 
og dermed forbedre forvaltningen af fred og stabilitet for Europa som helhed;"
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§ 111
1. del: teksten uden ordene "glæder sig over, at der er givet meddelelse om, at der vil blive 

oprettet et generaldirektorat  for "forsvarsindustrien og rummet" i Kommissionen 
under kommissionsmedlemmet for det indre marked;"

2. del: disse ord

Renew:
§ 75
1. del: "opfordrer Rådet til at vedtage Parlamentets holdning til artikel 5 i den kommende 

forordning om Den Europæiske Forsvarsfond; understreger, at det er nødvendigt så 
hurtigt som muligt at færdiggøre Den Europæiske Forsvarsfond; minder om, at dette 
instrument endnu ikke er blevet endeligt godkendt, eftersom kun en delvis politisk 
aftale blev godkendt i april 2019; understreger betydningen af at fastholde Europa-
Parlamentets holdning til fondens beløbsstørrelse, medtage tredjelande og indføre en 
passende politik for intellektuel ejendom i forbindelse med sikkerhed og forsvar med 
henblik på at beskytte resultaterne af forskningen;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at gøre tredjelandes deltagelse betinget af gensidig 
åbning af våbenmarkedet;"
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3. del: "minder i denne forbindelse om den meget følsomme og strategiske karakter af 
forsvarsforskning, både for industriel konkurrenceevne og EU's strategiske 
uafhængighed; opfordrer til, at der tages korrekt højde for de indledende erfaringer 
fra gennemførelsen af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, 
navnlig vedrørende undtagelser for de støtteberettigede enheder, pilotprojektet og 
Unionens forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning; opfordrer til, at 
medlemsstaterne altid bliver inddraget fuldt ud i beslutningsprocesserne, da de er 
forsvarsindustriernes endelige kunder, for at sikre, at programmerne svarer til de 
strategiske behov i FSFP og i medlemsstaterne; mener, at Den Europæiske 
Forsvarsfonds succes vil afhænge af dens kapacitet til at integrere de deltagende 
staters særlige karakteristika, til at fremme forsvarsmateriale, der kan deployeres, og 
sikre tilstrækkelige budgetmidler, idet man undgår overlapningen af industrielle 
kompetencer, crowding out-effekter på de nationale forsvarsinvesteringer, og at den 
er baseret på EU's fælles standardisering og interoperabilitet for bevæbning og 
militært udstyr; mener, at udviklingen af den europæiske forsvarsindustri gennem 
reguleringen af adgangen for tredjepartskontrollerede enheder til projekter, der 
finansieres af fonden, er i fuld overensstemmelse med ambitionen om europæisk 
strategisk uafhængighed og ikke er i modstrid med EU's og dets medlemsstaters 
sikkerheds- og forsvarsinteresser;"

GUE/NGL:
ændringsforslag 2
1. del: teksten uden ordene: "og militære"
2. del: disse ord

ECR, ID:
§ 12
1. del: teksten uden ordene: "anmoder Det Europæiske Råd om at gøre brug af kvalificeret 

flertal i Rådet inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) til en 
politisk prioritet, hvor TEU tillader det" og "opfordrer medlemsstaterne til at udvikle 
en effektiv integreret tilgang til kriser og konflikter, der kombinerer civile og 
militære midler på den bedst mulige og mest afbalancerede måde; mener, at EU's 
evne til at reagere hensigtsmæssigt på nye kriser og konflikter også afhænger af, 
hvor hurtigt beslutningstagningen foregår;"

2. del: "anmoder Det Europæiske Råd om at gøre brug af kvalificeret flertal i Rådet inden 
for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) til en politisk prioritet, hvor 
TEU tillader det"

3. del: "opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en effektiv integreret tilgang til kriser og 
konflikter, der kombinerer civile og militære midler på den bedst mulige og mest 
afbalancerede måde; mener, at EU's evne til at reagere hensigtsmæssigt på nye kriser 
og konflikter også afhænger af, hvor hurtigt beslutningstagningen foregår;"
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10. Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Forslag til beslutning: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

               Titel 6 GUE/NGL AN - 75, 558, 60

17 GUE/NGL AN - 140, 490, 66§ 1

36 ECR AN - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR AN - 169, 512, 26

38 ECR -

Efter § 1

39 ECR -

1 ID AN - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL AN - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

Efter § 2

41 ECR AN - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

Efter § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

div

1 +

§ 7

§ originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

45 ECR -§ 8

§ originaltekst AN + 460, 196, 48

Efter § 8 3 ID AN - 166, 516, 18

46 ECR AN - 156, 520, 21

div

1 +

§ 9

§ originaltekst

2 +

Efter § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ originaltekst AN + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

AN + 338, 286, 73

§ 12 49S ECR AN - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew AN + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D VE + 382, 304, 15

72 Verts/ALE AN - 286, 375, 36

div

1 ↓

§ 14

§ originaltekst

2 ↓

Efter § 14 52 ECR AN - 188, 488, 19

74 Verts/ALE AN - 257, 398, 46§ 15

70 S&D, PPE AN + 438, 217, 42
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ originaltekst AN ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

AN - 254, 394, 53

54 ECR AN - 193, 484, 22§ 17

76 Renew AN - 265, 307, 104

55 ECR -

div

1/AN + 536, 129, 33

§ 18

§ originaltekst

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

div

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -

§ 23 58 ECR -

Efter § 23 59 ECR -

§ 24 60S ECR AN - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

Efter § 27 63 ECR AN - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL AN - 105, 561, 34Efter § 29

65 ECR AN - 182, 492, 16
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 31 66S ECR -

5 ID AN - 125, 557, 14

26 GUE/NGL AN - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

Efter § 31

67 ECR AN - 320, 354, 21

Henvisning 1 28S ECR -

Efter henvisning 3 29 ECR AN - 197, 485, 14

Henvisning 4 30S ECR -

Henvisning 5 31S ECR -

Efter henvisning 5 7 GUE/NGL AN - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -Efter § A

32 ECR -

§ B 9 GUE/NGL AN - 120, 486, 93

10S GUE/NGL -§ C

33 ECR AN - 164, 519, 16

Efter § C 11 GUE/NGL AN - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL AN - 267, 399, 28

Efter § D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -§ E

34 ECR AN - 320, 349, 28
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ F 35 ECR AN - 159, 511, 22

Beslutning (teksten som helhed) AN + 494, 147, 49

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR: ændringsforslag 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: ændringsforslag 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; §§ 8, 10, 18 (1. del)
GUE/NGL: ændringsforslag 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; § 15
PPE: ændringsforslag 70; endelig afstemning
Renew: ændringsforslag 71, 73, 74, 75; endelig afstemning
Verts/ALE: ændringsforslag 72, 74, 76

Anmodning om opdelt afstemning
Renew:
§ 7
1. del: "foreslår, at konferencens plenarforsamling skal muliggøre et åbent forum for 

drøftelser mellem de forskellige deltagere uden forudbestemte resultater, samtidig 
med at den inkluderer resultater fra borgerfora og uden at begrænse 
anvendelsesområdet til på forhånd fastlagte politikområder eller 
integrationsmetoder; foreslår, at der udpeges foruddefinerede, men ikke 
udtømmende, politisk prioriteringer"

2. del: "som f.eks.: europæiske værdier, grundlæggende rettigheder og friheder, 
demokratiske og institutionelle aspekter af EU, miljømæssige udfordringer og 
klimakrisen, social retfærdighed og ligestilling, økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige spørgsmål, herunder beskatning, digital omstilling, sikkerhed 
og EU's rolle i verden; understreger, at dette er et sæt politikker, der ikke er 
udtømmende, som kan tjene som vejledning for konferencen; foreslår, at der 
anvendes særlige Eurobarometer-undersøgelser for at støtte dagsordenen og 
debatterne inden for rammerne af konferenceprocessen;"

ECR:
§ 14
1. del: teksten uden ordene: "arbejdsmarkedets parter på EU-plan med to medlemmer 

hver;"
2. del: disse ord

ID:
§ 9
1. del: teksten uden ordene: "borgerfora, ungdomsfora, en styringskomité og et 

koordinerende forretningsudvalg"
2. del: disse ord
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§ 18
1. del: "understreger behovet for at yde støtte gennem forberedende møder og fra 

veletablerede og erfarne civilsamfundsorganisationer og andre eksperter;"
2. del: "anerkender betydningen af NGO'ernes, universiteternes, forskningscentrenes og 

tænketankenes ekspertise i hele Europa og opfordrer dem til at støtte processen 
omkring konferencen på de forskellige niveauer og yde støtte til de forskellige 
organer;"

Verts/ALE:
ændringsforslag 24
1. del: sletning af ordene "repræsentanter for Kommissionen (tre ansvarlige 

kommissærer);"
2. del: indsættelse af ordene "repræsentanter for de nationale og regionale parlamenter, 

repræsentanter for borgerforaene"

Diverse
Ændringsforslag 68 var blevet annulleret.
Dragoş Pîslaru (Renew) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-0036/2020.


