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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 

FB beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte 

beskyttelsesforanstaltninger ***I 

Betænkning: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og 

adgangsstyrende tjenester *** 

Henstilling: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  
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4. Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

5. Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske 

immunitet 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

6. Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske 

immunitet 

Betænkning: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

7. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 

"Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af 

Lissabontraktatens potentiale" 

Anmodning om høring 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

8. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 

"Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende 

institutionelle struktur" 

Anmodning om høring 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

9. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske 

Unionsfunktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" 

Anmodning om høring 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

10. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og 

justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" 

Anmodning om høring 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  
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11. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle 

kontrakter ***I 

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 1PC kor. udv. VE + 517, 146, 27 

§ 16 1PC kor. udv. AN + 568, 72, 50 

Art 2, § 2 1PC kor. udv. div   

1/AN + 603, 75, 10 

2/AN + 549, 86, 50 

Art. 2, § 2 a 1PC kor. udv. div   

1/AN + 584, 52, 52 

2/AN + 514, 147, 12 

Art. 13, § 1, 

indledning 

1PC kor. udv. div   

1/AN + 596, 15, 75 

2/AN + 491, 120, 72 

Art. 14 a 1PC kor. udv. AN + 530, 143, 15 

Art. 18 udgår 1PC kor. udv. AN + 538, 148, 4 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN afstemning 

udsat 

Forretningsordenen

s artikel 61, stk. 2 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1PC (art. 14a), ændringsforslag 1PC (art.18 udgår), ændringsforslag 

1PC (art. 2, § 2a), ændringsforslag 1PC (art 13. § 1, indledning) 

 

EFDD: ændringsforslag 1PC (art. 2, § 2), ændringsforslag 1PC (art. 2, § 2a) 

GUE/NGL: ændringsforslag 1PC (§ 16), ændringsforslag 1PC (art. 2, § 2, 2. del) 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 1PC (art. 2, § 2a) 

1. del: teksten uden ordene "artikel 5d, litra b)-g), artikel 7, stk. 1, litra aa)","litra ba)", "litra 

bc" og "artikel 11" 

2. del: disse ord 
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ændringsforslag 1PC (art. 13, §1, indledning) 

1. del: teksten uden ordene "som ikke er baseret på regulerede data" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

ændringsforslag 1 PC (art. 2, § 2) 

1. del: teksten uden ordene "centralbanker, når disse ... tredjelandes forfatningsmæssige 

struktur;" 

2. del: disse ord 
 

 

12. Udviklingsfinansiering 

Betænkning: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 357, 325, 7 

Efter § 14 1 ordfører  +  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 354, 301, 28 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 582, 79, 28 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 8 

1. del: teksten uden ordene "CO2-afgifter ... indtægterne fra CO2-markedet" 

2. del: disse ord 

 
§ 28 

1. del: teksten uden ordene "herunder seksuel og reproduktiv sundhed og seksuelle og 

reproduktive rettigheder" 

2. del: disse ord 

 
ECR: 

§ 26 

1. del: teksten uden ordene "oprettelse af offentlige registre ... ttransnationale selskaber 

inden for alle sektorer og til" 

2. del: disse ord 

 
§ 30 

1. del: "opfordrer til øget finansiering ... mellemstore virksomheder spiller i forbindelse 

hermed;" 

2. del: "opfordrer til en revision af de ordninger ... teknologioverførsel;" 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene "under hensyntagen til budgetmæssige begrænsninger " 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: "minder om, at offentlig udviklingsbistand ... udviklingslandene;" 

2. del: "fastholder derfor ... støtte lokale virksomheder;" 

3. del:  "understreger imidlertid ... såsom Ebola+-programmet;" 
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13. Sikrere sundhedsydelser i Europa 

Betænkning: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 1 mere end 76 

medlemmer 

 +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 331, 324, 30 

§ 15, litra c § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 18 § originaltekst vs +  

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 301, 356, 30 

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 63, litra p § originaltekst vs +  

§ 64 § originaltekst vs/VE + 352, 329, 4 

§ 67, litra b § originaltekst vs/VE + 399, 259, 28 

§ 67, litra c § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 368, 277, 39 

§ 67, litra f § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaltekst vs/VE - 305, 325, 53 

§ 72 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 396, 260, 29 

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 387, 266, 34 

§ 79 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 80 2 mere end 76 

medlemmer 

AN + 344, 322, 22 

§ AB § originaltekst vs +  

§ AI § originaltekst vs/VE + 392, 268, 25 

§ AAC § originaltekst vs/VE - 223, 434, 31 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 637, 32, 10 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 2 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE § 64, §§ AB og AAC 

PPE: § 15, litra c, § 63, litra p, § 67, litra b, § 71, § AI 

S&D: § 18 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD: 

§ 48 

1. del: "opfordrer til at der lægges større vægt ... rettet mod nye mål" 

2. del: "og fremme af ... sandsynligt, at de udvikler resistens;" 

 
ALDE 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene "kvantitative" 

2. del: dette ord 

 
§ 15, litra c 

1. del: teksten uden ordene "at sundhedssystemer og sundhedsfaciliteter ... uafhængigt af 

politiske valg, og" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1. del: "mener, at forskning ... fremme forskningen" 

2. del: "f.eks. ved at støtte eksisterende ... innovative lægemidler (IMI)" 

 
§ 79 

1. del: "opfordrer Kommissionen ... lægemiddelindustrien" 

2. del: "eksemplificeret ved Initiativet ... innovative lægemidler (IMI);" 

 
PPE: 

§ 5 

1. del: teksten uden ordene "at sikre, at sundhedssystemer ... og navnlig " 

2. del: disse ord 

 
§ 67, litra c 

1. del: "foretage strengere kontroller ... fagligt kvalificerede dyrlæger" 

2. del: "samt fjerne dyrlægers ret ... økonomiske incitamenter" 

 
§ 67, litra f 

1. del: teksten uden ordene "i stedet for på profylaktisk anvendelse af antibiotika" 

2. del: disse ord 

 
§ 72 

1. del: teksten uden ordene "at vedtage bestemmelser ... humanmedicin;"(første led) og "at 

oprette en EU-database ... anvendes antimikrobielle midler"(fjerde led) 

2. del: disse ord 
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§ 73 

1. del: "opfordrer medlovgiveren ... dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion" 

2. del: "og navnlig ... medicineret foder;" 

 
S&D: 

§ 62 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne ... for et nyt antibiotikum" 

2. del: "f.eks. ... faste betalinger til virksomheden" 

3. del:  "der afspejler det nye antibiotikums samfundsmæssige værdi ... fuld kontrol over 

mængderne;" 
 

 

14. Grønne vækstmuligheder for SMV'er 

Betænkning: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst vs/VE + 387, 289, 7 

Underoverskrift efter § 

32 

§ originaltekst AN + 365, 314, 8 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 334, 343, 6 

§ 42 § originaltekst vs +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ E § originaltekst vs +  

§ K § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ L § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 519, 93, 60 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: underoverskrift efter § 32 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 og 42 

Verts/ALE: § E, §§ 30 og 42 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ C 

1. del: teksten uden ordene "der henviser til, at Det Europæiske Råd ... for at blive mere 

ressourceeffektive;" 

2. del: disse ord 

 
§ 15 

1. del: teksten uden ordene "mener, at en omlægning ... små og mellemstore virksomheder 

kan opnå gode resultater på lang sigt" og "til anvendelse og forbrug af naturlige 

ressourcer; ... naturlige ressourcer;" 

2. del: "mener, at en omlægning ... små og mellemstore virksomheder kan opnå gode 

resultater på lang sigt" 

3. del:  "til anvendelse og forbrug af naturlige ressourcer; ... naturlige ressourcer;" 

 
Verts/ALE: 

§ K 

1. del: "der henviser til, at der, selvom der ikke er ... miljømæssig bæredygtighed; " 

2. del: "der henviser til, at en forbedring af kvalifikationer og den faglige uddannelse ... 

vækstorienterede virksomheder;" 
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§ L 

1. del: teksten uden ordene "hvorfor de har behov for særlige rammer til at arbejde i" og 

"overdrevne administrative byrder" 

2. del: "hvorfor de har behov for særlige rammer til at arbejde i" 

3. del:  "overdrevne administrative byrder" 

 
§ 34 

1. del: teksten uden ordene "glæder sig over Kommissionens beslutning om at trække 

forældede eller overdrevent besværlige lovforslag tilbage; " og "til at afstå fra 

lovgivningsforslag ... erhvervslivet og små og mellemstore virksomheder, og" 

2. del: "glæder sig over Kommissionens beslutning om at trække forældede eller 

overdrevent besværlige lovforslag tilbage; " 

3. del:  "til at afstå fra lovgivningsforslag ... erhvervslivet og små og mellemstore 

virksomheder, og" 

 
§ 36 

1. del: "bemærker, at forstyrrende erhverv ... eksisterende lovgivning;" 

2. del: "understreger behovet ... ny teknologisk udvikling;" 

 
§ 39 

1. del: teksten uden ordene "og mener, at programmets hovedsigte ... unge og ambitiøse 

iværksættere;" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1. del: teksten uden ordene "over aktielignende kapital ... garantiordninger og platforme)," 

2. del: disse ord 

 
§ 37 

1. del: "mener, at udvikling ... iværksætterånd" 

2. del: "og udvikle det indre marked og konkurrenceevnen" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. del: teksten uden ordene "til på hensigtsmæssig vis at anvende ... offentlige 

støtteordninger og", "miljøskadelige og" og "opfordrer Kommissionen til at udforme 

... ensartet sæt af foranstaltninger;" 

2. del: "til på hensigtsmæssig vis at anvende ... offentlige støtteordninger og" 

3. del:  "miljøskadelige og" 

4. del: "opfordrer Kommissionen til at udforme ... ensartet sæt af foranstaltninger;" 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene "og i bilaterale handelsaftaler som f.eks. TTIP" 

2. del: disse ord 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne ... national lovgivning;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at sikre ... ressource- og energieffektive produkter og 

løsninger" undtagen ordene "en entydig og ensartet fortolkning ... åbne offentlige 

udbudsprocedurer, herunder" og ordene "udgør alvorlige hindringer ... det 

internationale marked, men samtidig" 

3. del:  "en entydig og ensartet fortolkning ... åbne offentlige udbudsprocedurer, herunder" 

og "udgør alvorlige hindringer ... det internationale marked, men samtidig" 
 

 


