
 

P7_PV(2013)05-21(VOT)_DA.doc 1 PE 511.453 

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 

§ betragtning/punkt 

FB beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Aftale -Sri Lanka om visse aspekter af lufttrafik *** 

Henstilling: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

2. Forbedret samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske 

Organisation for Luftfartens Sikkerhed *** 

Henstilling: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

3. Ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår 

institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske 

Universitetsinstitut i Firenze *** 

Henstilling: Doris Pack (A7-0156/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 600, 8, 15 

 

 

 

4. Perioden for det ottende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-

Parlamentet * 

Betænkning: Carlo Casini (A7-0138/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 601, 31, 16 

 

 

 

5. Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet 

Betænkning: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

6. Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (I) 

Betænkning: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

7. Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (II) 

Betænkning: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  
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8. Overtagelsestilbud 

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

9. Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union 

Betænkning: Jens Geier (A7-0145/2013) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 618, 19, 36 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE   endelig afstemning 
 

 

10. Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I 

Betænkning: Ivo Belet (A7-0121/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Tekst som helhed 1 kor. udv.  +  

Art. 28 1pc kor. udv.  +  

2 GUE/NGL  ↓  

Efter § 39 3 Verts/ALE AN - 153, 497, 20 

§ 40 4 Verts/ALE AN - 129, 527, 22 

1pc kor. udv.  +  

Afstemning: ændret forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 572, 103, 13 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: am 3, 4 
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11. Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi 

Betænkning: Herbert Reul (A7-0135/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 1 1 mere end 76 

medlemmer 

div   

1/AN + 339, 336, 12 

2/AN - 284, 365, 35 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 349, 322, 10 

§ 32 § originaltekst vs/VE - 318, 351, 7 

§ 39 § originaltekst vs/VE + 337, 324, 12 

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE - 335, 342, 6 

§ 79 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 343, 332, 13 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 465, 177, 46 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: am 1, endelig afstemning 

EFD: endelig afstemning 

S&D am 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: §§ 32, 39 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D 

am 1 

1. del: hele teksten undtagen ordene "på mellem 40 % og 45 %" 

2. del: disse ord 
 

PPE   

§20 

1. del: "konstaterer, at ... en udbredelse af energifattigdom;" 

2. del: "understreger, at den vedvarende prisregulering ... fuldt ud i at træffe et frit valg;" 
 

§ 79 

1. del: "fremhæver fordelene ... fra et kvotesystem til et afregningssystem," 

2. del: "da erfaringer ... sit kommende forslag til retningslinjer;" 
 

Verts/ALE: 

§ 1 

1. del: teksten uden ordene "at vurdere ulemperne og fordelene ved"  

2. del: disse ord 
 

§ 56 

1. del: teksten uden ordene "fremhæver, at frie og åbne globale markeder ... der anvendes til 

vedvarende energikilder; " 

2. del: disse ord 
 

§ 73 

1. del: teksten uden ordene "uden at de på forhånd havde fået noget valg" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Ændringsforslag 81 var stillet af Bernd Lange m.fl.  
 

 

12. Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan 

Betænkning: Marije Cornelissen (A7-0136/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 584, 86, 19 

2/AN + 442, 195, 47 

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaltekst AN + 591, 80, 21 

§ 24 § originaltekst vs +  

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 363, 301, 27 

§ 37 § originaltekst AN + 602, 59, 24 

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 48 § originaltekst vs +  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 355, 311, 15 

§ 60 § originaltekst vs +  

§ 65 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 70 § originaltekst vs +  

§ 79 § originaltekst vs +  

§ 80 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR §§ 5, 16, 37 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE   §§ 24, 25, 60, 70 

ECR §§ 24, 25, 43, 48, 60, 65, 79 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE   

§ 4 

1. del: teksten uden ordene "religionsbaseret"  

2. del: disse ord 
 

§ 5 

1. del: teksten uden ordene "glæder sig over indførelsen af kønskvoter ... og nedbringe 

deres underrepræsentation" 

2. del: disse ord 
 

§ 10 

1. del: teksten uden ordene "om adgang til svangerskabsforebyggelse ... og som ville gøre 

det muligt at foretage en sammenligning over en længere periode" 

2. del: disse ord 
 

§ 52 

1. del: teksten uden ordene "gratis " 

2. del: dette ord 
 

§ 66 

1. del: teksten uden ordene "seksualundervisning i grundskolen" 

2. del: disse ord 
 

ECR 

§ 30 

1. del: teksten i sin helhed uden ordene "statsstøttet " 

2. del: disse ord 
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PPE, ECR: 

§ 80 

1. del: teksten uden ordene "gratis " 

2. del: dette ord 
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13. EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU 

Betænkning: Renate Weber (A7-0117/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 / VE + 584, 89, 9  

modifié oralement 

2 -  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 357, 323, 3 

3 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 347, 329, 2 

3 +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 358, 329, 2 

3 +  

4 / VE - 327, 355, 5 

§ 35 § originaltekst div   

1 / VE + 512, 159, 5 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

3 / VE + 413, 259, 6 

§ 40 § originaltekst vs/VE + 359, 317, 4 

Led 9 § originaltekst vs/VE + 357, 321, 6 

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 360, 318, 7 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 539, 70, 78 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFD: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE   § 40, led 9 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE   

§ 19 

1. del: "minder Kommissionen om ...til at sikre mediepluralisme:" 

2. del: "herunder en lovramme ... minimumsstandarder for medlemsstaterne" 
 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene "om en retsakt" og "lovramme"  

2. del: disse ord 
 

§ 32 

1. del: "understreger betydningen ... gøre den brede offentlighed bekendt med sådanne 

fælles europæiske standarder;" 

2. del: "mener, at Kommissionen ... forelægge den rapport for Parlamentet og Rådet" 

3. del:  "og stille forslag om eventuelle aktioner og foranstaltninger på grundlag af sine 

konklusioner;" 
 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene "lovgivningsmæssige " og "samt i givet fald aktivering af artikel 

7 i EU-traktaten" 

2. del: "lovgivningsmæssige" 

3. del:  "samt i givet fald aktivering af artikel 7 i EU-traktaten" 
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§ 34 

1. del: "gentager sin opfordring til Kommissionen om at revidere og ændre direktivet om 

audiovisuelle medietjenester" 

2. del: "og at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte minimumsstandarder ... der kan 

garantere effektiv pluralisme" 

3. del:  "opfordrer derfor Kommissionen til at revidere ... til at sikre, at deres beslutninger 

gennemføres" 

4. del:  "opfordrer Kommissionen til, inden for rammerne af denne revision ... at strømline 

og styrke de nationale tilsynsmyndigheders status, jf. artikel 29 og 30 i direktivet om 

audiovisuelle medietjenester;" 
 

§ 35 

1. del: "opfordrer Kommissionen ... uafhængighed af medietilsynsmyndigheder;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen ... rapporten fra den højtstående gruppe om mediefrihed," 

3. del:  "og navnlig ved at udarbejde et forslag til et sæt EU-retningslinjer for mediefrihed 

og -pluralisme;" 
 

§ N 

1. del: "der henviser til, at Parlamentet ... at træffe passende foranstaltninger;" 

2. del: "herunder at foreslå et lovgivningsinitiativ på området;" 
 

Diverse 

Renate Weber havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 24: 

"24. understreger behovet for at fremme etisk journalistik i medierne; opfordrer 

Kommissionen til at stille forslag om et instrument (f.eks. ved hjælp af en henstilling såsom 

henstillingen af 20. december 2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige 

værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris 

konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester) for at 

sikre, at medlemsstaterne opfordrer mediesektoren til at udarbejde faglige normer og etiske 

kodekser, som omfatter en forpligtelse til at angive forskelle mellem kendsgerninger og 

meninger i reportager, samt krav om nøjagtighed, upartiskhed og objektivitet, respekt for 

folks privatliv, pligt til at korrigere misinformation og ret til genmæle; denne lovramme bør 

også fastsætte, at mediesektoren skal oprette en uafhængig medietilsynsmyndighed – som 

fungerer uafhængigt af politisk eller anden ekstern indblanding – der kan behandle klager 

over pressen, og som er baseret på faglige standarder og etiske kodekser, og som har beføjelse 

til at iværksætte passende sanktioner;" 

 
 

 

14. En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner 

Betænkning: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 EFD AN - 38, 598, 31 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 569, 105, 10 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 401, 124, 166 

4/AN + 556, 98, 21 

§ 6 § originaltekst div   

1/AN + 572, 74, 41 

2/AN + 568, 73, 36 

3/AN + 559, 108, 18 

4/AN + 553, 116, 17 

5/AN + 571, 97, 16 

6/AN + 550, 108, 21 

7/AN + 502, 161, 23 

§ 10 § originaltekst AN + 616, 29, 42 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 537, 126, 23 

3 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 20 § originaltekst div   

1/AN + 620, 50, 18 

2/AN + 560, 103, 19 

§ 21 § originaltekst AN + 559, 47, 71 

§ 22 § originaltekst AN + 622, 51, 16 

§ 28 § originaltekst div   

1/AN + 633, 41, 17 

2/AN + 629, 4, 53 

§ 33 33 originaltekst AN + 621, 9, 58 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 397, 259, 36 

§ 44 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 / VE + 400, 278, 13 

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ S § originaltekst AN + 681, 4, 8 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  

(EMPL) 

AN + 502, 138, 49 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR §§ 28, 33 og henvisning S 

EFD: am 1, §§ 3, 5, 6, 10, 22, 28 og endelig afstemning 

GUE/NGL §§ 5, 6, 12, 20, 21 og endelig afstemning 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE 

§ 58 

1. del: "beklager, at ordninger under tredje søjle som regel er mere bekostelige, mere 

risikable og mindre gennemsigtige end ordninger under første søjle; " 

2. del: "kræver stabilitet, pålidelighed og bæredygtighed i den tredje søjle;" 
 

EFD: 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene "som ville kræve, at de fleste medlemsstater konsoliderede 

deres budgetter og reformerede deres økonomier under barske vilkår, hvilket igen 

ville kræve fornuftig forvaltning af de offentlige finanser;" 

2. del: disse ord 
 

§ 28 

1. del: "bemærker, at mange medlemsstater ... i modstrid med nationale 

pensionsreformprogrammer;" 

2. del: "minder om, at pensioner fortsat er en medlemsstatskompetence ... 

arbejdsmarkedspensionsordningers karakteristika;" 
 

GUE/NGL 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene "bestående af en kombination af ...som alle de pågældende 

arbejdstagere har adgang til", "eller i kombination ... eller love)", 

"erstatningsindkomst", "baseret på arbejdstagerens tidligere løn", "og om muligt kan 

suppleres med:"  ... deres arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordning;" og "opfordrer 

medlemsstaterne til at overveje ... hvor de endnu ikke findes"   

2. del: "bestående af en kombination af ... som alle de pågældende arbejdstagere har adgang 

til" 

3. del:  "eller i kombination ... eller love)";  

4. del:  "erstatningsindkomst" 

5. del: "baseret på arbejdstagerens tidligere løn" 

6. del: "og om muligt kan suppleres med:: ... deres arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionsordning" 

7. del: "opfordrer medlemsstaterne til at overveje  ... hvor de endnu ikke findes"  
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§ 12 

1. del: teksten uden ordene "som tager højde for behovet i de fleste medlemsstater for at 

øge antallet af bidragspligtige år" og "mindst " 

2. del: "som tager højde for behovet i de fleste medlemsstater for at øge antallet af 

bidragspligtige år" 

3. del:  "mindst" 
 

§ 14 

1. del: teksten uden ordene "udvikling af supplerende arbejdsmarkedsrelaterede og private 

pensionsopsparinger" 

2. del: disse ord 
 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene "og på medlemsstatsplan sammen med arbejdsmarkedets parter 

at evaluere behovet for at gøre både den lovbestemte og den reelle pensionsalder 

mere bæredygtige i forhold til stigningen i den forventede levealder" 

2. del: disse ord 
 

PPE   

§ 42 

1. del: teksten uden ordene "som bør omfatte en bestemmelse om, at produkter, der ligner 

hinanden, skal være underlagt de samme tilsynsstandarder og" 

2. del: disse ord 
 

§ 44 

1. del: teksten uden ordene "ikke kun" og "men også skal tage udgangspunkt i princippet 

om "samme risiko, samme regler" inden for hvert enkelt nationalt system og de 

respektive søjler"  

2. del: "ikke kun" og "men også skal tage udgangspunkt i princippet om "samme risiko, 

samme regler" inden for hvert enkelt nationalt system og de respektive søjler"  
 

§ 46 

1. del: teksten uden ordene "såfremt der senere indføres sådanne krav" 

2. del: disse ord 
 

§ 52 

1. del: "understreger, at ... den enkelte pensionsyders udbyttegivende eller ikke-

udbyttegivende karakter;" 

2. del: "erkender, at det i betragtning af konkurrencen ... at vildlede modtagerne og give 

dem samme beskyttelsesniveau;" 
 

EFD, GUE/NGL: 

§ 5 

1. del: teksten uden ordene "grundigt at evaluere behovet for at gennemføre reformer af 

deres første søjle-ordninger", "under hensyntagen til ændringerne i den forventede 

levealder" og "og det ændrede forhold mellem pensionister, arbejdsløse og 

økonomisk aktive – med henblik på" 

2. del: "grundigt at evaluere behovet for at gennemføre reformer af deres første søjle-

ordninger" 

3. del:  "under hensyntagen til ændringerne i den forventede levealder" 

4. del:  "og det ændrede forhold mellem pensionister, arbejdsløse og økonomisk aktive – 

med henblik på" 
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15. Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely 

Betænkning: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst AN + 582, 35, 69 

§ 7 § originaltekst AN + 643, 18, 14 

§ 9 § originaltekst AN + 561, 110, 16 

§ 11 § originaltekst AN + 644, 21, 11 

§ 13 § originaltekst AN + 558, 91, 20 

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaltekst AN + 562, 115, 17 

§ 23 § originaltekst AN + 642, 21, 18 

§ 24 § originaltekst AN + 617, 31, 43 

§ 25 § originaltekst AN + 526, 113, 47 

§ 36 § originaltekst AN + 627, 19, 24 

§ 48 § originaltekst AN + 600, 24, 51 

§ 60 § originaltekst AN + 630, 26, 11 

Efter § 64 1 DEVE VE + 371, 302, 14 

§ 68 § originaltekst AN + 598, 19, 66 

Efter § 70 2 DEVE  +  

§ I § originaltekst  + ændret mundtligt 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR §§ 9, 13, 22, 25 

S&D §§ 6, 7, 11, 23, 24, 36, 48, 60, 68 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE 

§ 15 

1. del: "ser med tilfredshed på den amerikanske lov ... bekæmpe skattesvig og 

skatteunddragelse på tværs af grænserne;" 

2. del: "beklager imidlertid, at der er benyttet en bilateral/mellemstatslig tilgang i 

forhandlingerne med USA i stedet for en fælles EU-forhandlingsholdning; beklager, 

at der ikke er fuldstændig gensidighed i informationsudvekslingen; kræver, at EU-

borgernes ret til databeskyttelse respekteres i denne sammenhæng;" 
 

Diverse 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til punkt I: 

"I.  der henviser til, at lande under støtteprogrammer i de senere år – efter at have optrappet 

skatteopkrævningen og afskaffet privilegier i overensstemmelse med trojkaens forslag – har 

oplevet, at mange af deres større virksomheder har forladt landet for at udnytte skattefordele, 

som tilbydes af andre lande;" 
 

 

16. Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst 

Betænkning: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE –

bemærkninger 

§ 20 § originaltekst AN + 527, 121, 26 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR § 20 
 


