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AC kompromisændringsforslag 
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1. Ordningen med Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse 

i Det Europæiske Asylstøttekontor *** 

Henstilling: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Aftale mellem EU og Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Aftale mellem EU og Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 550, 61, 22 
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4. Aftale mellem EU og Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige 

ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 560, 65, 24 

 

 

 

5. Aftale mellem EU og Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Aftale mellem EU og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Aftale mellem EU og Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold 

*** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 581, 66, 23 
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8. Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold 

*** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Aftale mellem EU og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for 

kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for 

kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 537, 80, 59 
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11. ftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre 

Marked og Eurojust * 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 571, 59, 56 

 

 

12. Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter 

og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde 

likviditetskrav * 

Betænkning: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 559, 85, 43 

 

 

13. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' parlamentariske immunitet 

Betænkning: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

14. Anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet 

Betænkning: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  
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15. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: 

Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming 

Betænkning: Marco Zanni (A8-0362/2015) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 597, 83, 13 

 

 

16. EU-varemærke ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD AN - 142, 516, 36 

Rådets holdning Godkendelse uden afstemning 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1 
 

 

17. Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD AN - 88, 577, 29 

Rådets holdning Godkendelse uden afstemning 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1 
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18. Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav 

***I 

Betænkning: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Kommissionens 

forslag 

 +  

Afstemning: lovgivningsmæssig 

beslutning 

AN + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så 

vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I 

Betænkning: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 14rev kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme 

mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol * 

Betænkning: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: udkast til Rådets 

gennemførelsesafgørelse 

VE + 491, 164, 41 

Afstemning: lovgivningsmæssig 

beslutning 

AN + 490, 159, 44 
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21. På vej til en europæisk energiunion 

Betænkning: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 58 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF AN - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ originaltekst vs ↓  

§ 5 62 S&D AN - 280, 403, 10 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE AN + 351, 336, 12 

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § originaltekst vs/VE + 357, 238, 99 

Efter § 9 81 mindst 40 

medlemmer 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

Efter § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 15 56 ECR  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF AN - 45, 617, 32 

§ originaltekst AN + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF AN - 63, 622, 9 

§ originaltekst div   

1/AN + 535, 143, 18 

2/AN + 578, 109, 7 

3/AN + 526, 155, 4 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 28 59 GUE/NGL AN - 205, 356, 136 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § originaltekst AN + 507, 164, 25 

§ 44 § originaltekst vs +  

§ 45 § originaltekst vs +  

§ 47 § originaltekst vs +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § originaltekst vs +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

Efter § 59 69 Verts/ALE VE + 408, 271, 20 

Efter § 60 30 ENF  -  

§ 65 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 69 § originaltekst vs +  

§ 72 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

AN + 359, 335, 5 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

Efter § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § originaltekst vs +  

Efter § 107 71 Verts/ALE VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD AN - 88, 600, 8 

§ 109 § originaltekst vs +  

§ 111 38 ENF  -  

§ originaltekst vs +  

§ 112 39 ENF AN - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 122 § originaltekst vs +  

§ 128 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ originaltekst div   

1/AN + 597, 67, 34 

2/AN + 365, 300, 28 

§ 135 § originaltekst vs +  

§ 136 § originaltekst vs +  

§ 137 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 138 § originaltekst vs +  

§ 139 73 Verts/ALE AN - 278, 392, 27 

§ originaltekst vs/VE + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD AN + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD AN - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE AN - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD AN - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE AN - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

Underoverskrift 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 172 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter henvisning 40 67 Verts/ALE  +  

§ D § originaltekst vs/VE + 367, 321, 5 

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ H 45 EFDD  -  

§ originaltekst vs +  

§ I 2 ENF  -  

§ J 3 ENF  -  

§ L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 398, 109, 187 

§ R 7 ENF  -  

§ originaltekst vs +  

§ W 9 ENF  -  

§ originaltekst vs +  

§ X § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Z § originaltekst vs +  

§ AE § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ AI § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

§ AJ § originaltekst vs +  

§ AM § originaltekst vs +  

§ AN § originaltekst vs +  

§ AO § originaltekst vs +  

§ AQ § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 403, 177, 117 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 13, 21, 39, § Q (2. del) 

Verts/ALE ændringsforslag 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: ændringsforslag 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, ændringsforslag 59 

EFDD: ændringsforslag 78, 79, 80 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: §§ Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 138 

ALDE §§ 122, 139 

PPE: § D, § 8 

Verts/ALE § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: § AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, §§ H, Q, R, W, AJ 

EFDD: §§ AQ, §§ 136, 138 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ E 

1. del: "der henviser til, at foranstaltninger til udvikling af Energiunionen og opnåelse af 

klima- og energimålene skal tage fuldt hensyn til indvirkningerne på energipriser og 

fokusere på synergier og yderligere markedsintegration, der kan være med til at 

reducere de overordnede omkostninger og forbedre EU's økonomis konkurrenceevne 

for at få den nødvendige støtte fra borgerne og erhvervslivet;" uden ordene "og 

opnåelse af klima- og energimålene" og "og yderligere markedsintegration" 

2. del: disse ord 

3. del:  "der henviser til, at alle de nødvendige konsekvensvurderinger fuldt ud skal tage 

hensyn til de nuværende og fremtidige skjulte og irreversible omkostninger, der 

hidrører fra en vanemæssig energipolitik" 

 
§ Q 

1. del: "der henviser til, at EU er stærkt afhængig af energiimport fra Rusland" 

2. del: "der har vist sig at være en upålidelig partner, og som bruger sine energikilder som et 

politisk våben" 

 
§ AE 

1. del: "der henviser til, at EU-virksomheder inden for sektoren for vedvarende energi, 

hvoraf mange er SMV'er, beskæftiger 1.2 mio. mennesker i Europa og har en andel 

på 40 % af alle verdenspatenter for vedvarende teknologier, hvilket gør EU førende 

på verdensplan; der henviser til, at denne førerposition i fremtiden skal opretholdes" 

2. del: "ved hjælp af en solid EU-strategi for vedvarende energi;" 

 
§ 5 

1. del: teksten uden ordene "reduktion af drivhusgasserne hovedsageligt baseret på 

vedvarende energikilder og et EU-dækkende, CO2-marked" 

2. del: disse ord 

 
§ 18 

1. del: teksten uden ordene "oprette en refleksionsgruppe på højt plan om energisikkerhed, 

udenrigspolitik og energiunionen med stærk repræsentation og deltagelse fra 

Parlamentet og andre samfundsaktører med henblik på at" og "samt forholdet 

mellem energi og menneskerettigheder;" 

2. del: disse ord 

 
§ 23 

1. del: teksten uden ordene "kontraktmodeller" 

2. del: disse ord 

 
§ 24 

1. del: teksten uden ordene "og regelmæssigt meddeles de kompetente myndigheder for at 

indsamle alle de nødvendige oplysninger, der kan udnyttes af såvel de kompetente 

myndigheder selv som virksomhederne i deres fremtidige forhandlinger, samtidig 

med at fortroligheden af følsomme oplysninger beskyttes;" 

2. del: disse ord 
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§ 53 

1. del: "gentager betydningen af adskillelse af ejerskab som fremsat i den tredje 

energipakke;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at vurdere, i hvilket omfang de nationale 

tilsynsmyndigheder håndhæver de betingelser, som er beskrevet i Kommissionens 

udtalelser om certificering af transmissionssystemoperatører;" 

 
§ 65 

1. del: teksten uden ordene "på niveauet for EU's indre energimarked" 

2. del: disse ord 

 
§ 72 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at fremlægge en makroregional forvaltningsstruktur for 

markedssamarbejde, i hvilken de europæiske og nationale parlamenter også spiller 

en rolle;" 

2. del: "understreger, at denne regionale forvaltning bør baseres på de eksisterende 

regionale geografiske enheder og markedsenheder for at opnå den største 

omkostningsoptimering, især: i) Planen for sammenkobling af det baltiske 

energimarked (BEMIP); ii) sydøsteuropæiske koordineringsinitiativer; iii) et udvidet 

Pentalateralt Forum og iv) Nordsønetinitiativet;" 

3. del:  "understreger, at ACER's rolle bør styrkes i den forbindelse;" 

 
§ 83 

1. del: "understreger nødvendigheden af at identificere de bedste lokale praksisser og 

fremme deres udbredelse i hele Unionen, at forbedre koordinationen mellem lokale 

foranstaltninger og europæiske politikker og at arbejde på spørgsmål, der vedrører 

den lokale accept af energiprojekter;" uden "og europæiske politikker" 

2. del: "og europæiske politikker" 

3. del:  "foreslår, at der oprettes et "europæisk forum for lokalområder";" 

 
§ 89 

1. del: teksten uden ordene "minder om Parlamentets udtalelser i denne forbindelse; 

anerkender Kommissionens tilsagn om at være opmærksom på målet på 30 %, i 

forbindelse med revisionen af direktivet om energieffektivitet;" og "understreger, at 

energieffektivitet og vedvarende energi vil spille en vigtig rolle i opnåelse af det 

langsigtede EU-mål for omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusemissioner; 

gentager, at EU fortsat skal være forpligtet af sit ubetingede mål om en nedbringelse 

af emissionerne på mindst 40 % inden udgangen af 2030;" 

2. del: disse ord 

 
§ 128 

1. del: teksten uden ordene "EU's mål for reduktion af drivhusgasemissioner, vedvarende 

energikilder og energieffektivitet" 

2. del: disse ord 

 
§ 147 

1. del: teksten uden ordene "fælles" og "som i 2012 ramte en ud af fire borgere i EU; 

opfordrer Kommissionen til at fremlægge en meddelelse om energifattigdom i 

Europa, ledsaget af en handlingsplan for bekæmpelse af den, som indeholder en 

definition af og indikatorer for energifattigdom;" 

2. del: disse ord 
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Underoverskrift 6 

1. del: teksten uden ordene "og dekarboniseret" 

2. del: disse ord 

 
§ 150 

1. del: teksten uden ordene "og for at nedbringe drivhusgasemissionerne", "opfordrer 

Kommissionen til at revidere CO2-emissisonsstandarderne for biler og varevogne 

for perioden efter 2020" og "elektrificering med elektricitet fra vedvarende 

energikilder" 

2. del: disse ord 

 
§ 172 

1. del: teksten uden ordene "især dem, der bidrager til en global reduktion af 

drivhusgasemissioner og opnåelsen af EU's mål for 2030", "klima-" og "og miljø" 

(indgår i "og miljømål") 

2. del: disse ord 

 
§ 175 

1. del: "minder om den forpligtelse, som 6 000 europæiske byer har indgået om at være 

førende inden for energiomstillingen, især gennem borgmesteraftalen;" 

2. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen til fuldt ud at mobilisere dette netværk samt 

andre initiativer såsom intelligente byer og lokalsamfund og energibyer og give dem 

økonomiske og menneskelige ressourcer til videreudvikling; mener, at parterne til 

borgmesteraftalen bør have prioriteret adgang til EU-støtte;" 

 
ALDE 

§ AI 

1. del: "der henviser til, at EU's detailmarked ikke fungerer korrekt, idet forbrugerne i 

mange medlemsstater har for lille udvalg af leverandører at vælge imellem; der 

henviser til, at spørgsmålet om markedskoncentration bør tages op i EU’s 

konkurrencepolitik for at gøre det muligt for forbrugerne at skifte leverandør og 

dermed øge konkurrencen og få priserne ned; der henviser til, at man bør være 

opmærksom på risikoen for, at mindre velinformerede borgere, der er mindre 

tilbøjelige til at sammenligne og skifte leverandører, fastlåses i en situation med 

forældede priser, der ikke er konkurrencedygtige" 

2. del: "hvorved de mere erfarne og velinformerede forbrugere på grotesk vis opnår støtte;" 

 
Verts/ALE 

§ 137 

1. del: teksten uden ordene "eller endda fjerne" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

ændringsforslag 58 

1. del: teksten uden ordene "den offentlige kontrol" 

2. del: disse ord 

 
§ 112 

1. del: teksten uden ordene "politikker" "teknologineutrale" 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1. del: "mener, at Energiunionen nødvendiggør, at EU taler med én stemme under 

forhandlinger med tredjelande" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at undersøge hensigtsmæssigheden og den mulige 

struktur af en frivillig fælles indkøbsmekanisme og dennes virkning på det indre 

gasmarkeds funktionsmåde, de berørte virksomheder og dens bidrag til at sikre 

gasforsyningssikkerheden; bemærker, at der, eftersom der er flere modeller for 

fælles indkøbsmekanismer, må gøres en yderligere indsats for at fastlægge den 

bedste markedsbaserede model, der kan finde anvendelse i EU's regioner og hos de 

berørte leverandører, og for de betingelser, hvorunder en frivillig fælles 

indkøbsmekanisme kan iværksættes; mener, at koordinering af positioner og fælles 

indkøb af gas bør starte på regionalt plan" 

3. del:  "henstiller i mellemtiden til, at Kommissionen og Energifællesskabets sekretariat 

støtter henholdsvis de medlemsstater og de kontraherende parter i 

energifællesskabet, der ønsker at forhandle energikontrakter på frivillig basis i 

overensstemmelse med EU-bestemmelserne om det indre marked og EU's 

konkurrencebestemmelser og Verdenshandelsorganisationens regler og sørger for 

beskyttelse af kommercielt følsomme oplysninger; understreger, at energikontrakter 

skal være baseret på markedspriser og konkurrence;" 

 
§ 21 

1. del: "understreger behovet for større gennemsigtighed i energirelaterede overenskomster, 

som kan opnås ved at styrke Kommissionens rolle i energirelaterede forhandlinger, 

der omfatter en eller flere medlemsstater og tredjelande, navnlig ved at gøre det til et 

krav, at Kommissionen deltager i alle forhandlinger som observatør for at styrke de 

enkelte medlemsstaters position over for en leverandør i et tredjeland, der er 

involveret i forhandlingerne, med henblik på at mindske risikoen for, at en af 

leverandørerne misbruger sin dominerende stilling; bemærker, at Kommissionen 

desuden bør udføre forhåndsvurderinger og efterfølgende vurderinger med fuld 

respekt for kommercielt følsomme oplysninger og opstille både en positiv- og en 

negativliste over aftaleklausuler, såsom eksportforbud, destinationsklausuler, "take 

or pay-klausuler" og olieindeksering af gasprisfastsættelse eller klausuler, der 

forbyder tredjeparter at gøre energiforsyninger betingede af tildeling af 

præferenceadgang til energitransportinfrastruktur i EU;" 

2. del: "påpeger, at medlemsstaterne i henhold til artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning 

(EU) nr. 994/2010 i det øjeblik, de indgår nye mellemstatslige aftaler med 

tredjelande, som har indvirkning på udviklingen af gasinfrastruktur og -forsyninger, 

skal give meddelelse til Kommissionen, således at denne kan vurdere situationen 

vedrørende forsyningssikkerheden på EU-plan;" 

3. del:  "opfordrer Kommissionen til at inkludere strenge bestemmelser vedrørende 

forhåndsvurderinger af kommercielle gaskontrakter i revisionen af forordningen om 

gasforsyningssikkerhed;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1. del: teksten uden ordene "og lavemissions" (indgår i "og lavemissionsteknologier") 

2. del: disse ord 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1. del: "mener, at Unionen kan forøge sin energisikkerhed og nedbringe sin afhængighed af 

særlige leverandører og brændstoffer ved at øge energieffektiviteten samt gøre bedst 

muligt brug af Europas energikilder i overensstemmelse med EU's mål for 

energisikkerhed, miljø og klima såvel som sundheds- og sikkerhedslovgivningen, 

samtidig med at der tages hensyn til medlemsstaternes særlige forhold for så vidt 

angår energimix, det undgås at pålægge unødige reguleringsmæssige byrder og 

proportionalitetsprincippet overholdes;" 

2. del: "understreger, at der af princip ikke bør diskrimineres imod noget brændstof eller 

nogen teknologi, der bidrager til energisikkerheden og klimamålene;" 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at lette den effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at tiltrække investeringer til centrale 

energiinfrastrukturprojekter, forskning og innovation inden for energieffektivitet, 

vedvarende energikilder og udvikling af Europas interne kapaciteter med henblik på 

at realisere klima- og energimålene for 2030 på basis af en cost-benefit-tilgang," 

2. del: "som er teknologineutral," 

3. del:  "og som prioriterer internalisering af eksterne omkostninger;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1. del: teksten uden ordene "fossilt fyrede kraftværker med teknologi til opsamling af 

kulstof og nye nukleare anlæg i de medlemsstater, der ønsker at have dem, som en 

vigtig kilde til kulstoffattig grundlastelektricitet," 

2. del: "fossilt fyrede kraftværker med teknologi til opsamling af kulstof" 

3. del:  "og nye nukleare anlæg i de medlemsstater, der ønsker at have dem, som en vigtig 

kilde til kulstoffattig grundlastelektricitet" 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1. del: teksten uden ordene "at opfordre til og fremme kollektive flytningsordninger, stille 

krav om, at energiregninger skal vise sammenligninger med konkurrenter baseret på 

historiske forbrugsmønstre, stille krav om, at leverandører automatisk skal placere 

deres kunder i den mest fordelagtige takst og" 

2. del: disse ord uden ordene "stille krav om, at energiregninger skal vise sammenligninger 

med konkurrenter baseret på historiske forbrugsmønstre" 

3. del:  disse ord 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1. del: "anerkender, at Europas energi og effektive teknologier såsom 

kraftvarmeproduktion, vil yde et væsentligt bidrag til EU's energisikkerhed og 

opnåelsen af målene om en reduktion af drivhusgasemissionerne;"  

2. del: "mener i denne forbindelse, at Energiunionen skal afspejle medlemsstaternes ret til 

at bruge alle sikre og bæredygtige lavemissionsenergikilder, som de råder over;" 

uden orddelen "lavemissions" (indgår i "lavemissionskilder") 

3. del:  orddelen "lavemissions" (indgår i "lavemissionskilder") 
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PPE, ECR: 

§ 134 

1. del: teksten uden ordene "anerkender endvidere, at det begrænsede potentiale ved 

ukonventionelle brændstoffer, der kan bidrage til at dække EU’s fremtidige 

energibehov, kombineret med høje investerings- og driftsomkostninger og de 

nuværende lave globale oliepriser betyder, at det er tvivlsomt, om hydraulisk 

frakturering kan være en bæredygtig teknologi i Den Europæiske Union;" 

2. del: disse ord 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1. del: "understreger i denne forbindelse, at alle EU’s finansieringsmuligheder for fremme 

af sikre og bæredygtige kulstoffattige energiteknologier, energieffektivitet, 

vedvarende energikilder, intelligente net, decentral produktion, fleksibel produktion, 

lagring af el og elektrificering af transportsystemet skal udnyttes fuldt ud; opfordrer 

Kommissionen til at intensivere sin forskningsindsats og indførelsen af sådanne 

teknologier for at opfylde målet for 2020, 2030 og de mere langsigtede mål samt til 

at forbedre energisikkerheden og lette den økonomiske genopretning; forventer, at 

midtvejsrevisionen af Horisont 2020-forskningsprogrammet afspejler disse 

prioriteter; minder om, at Horisont 2020's energiudfordring er udformet med henblik 

på at støtte overgangen til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt 

energisystem, som har sine hovedprioriteter liggende på områderne 

energieffektivitet, lavemissionsteknologier og intelligente byer og lokalsamfund" 

uden ordene "kulstoffattige" og "lavemissionsteknologier" 

2. del: "kulstoffattige" 

3. del:  "lavemissionsteknologier" 

4. del: "minder om, at mindst 85 % af energiudfordringen i budgettet for Horisont 2020 skal 

bruges på området for ikke-fossile brændstoffer, inden for hvilket mindst 15 % af det 

samlede budget til energiudfordringen skal anvendes på aktiviteter til 

markedsudbredelse af teknologi for vedvarende energi og energieffektivitet" uden 

ordene "skal bruges på området for ikke-fossile brændstoffer, inden for hvilket 

mindst 15 % af det samlede budget til energiudfordringen" 

5. del: disse ord 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ X 

1. del: "der henviser til, at efterfølgende vurdering og verificering af alle energirelaterede 

overenskomster, hvad angår overensstemmelse med EU-retten, allerede er mulig, 

blandt andet gennem konkurrence- og energibestemmelser;" 

2. del: "der henviser til, at utilstrækkelig forudgående kontrol på nationalt plan og EU-plan 

fører til alvorlige markedsforvridninger; der henviser til, at Kommissionen har 

anerkendt disse mangler og har påtaget sig at styrke bestemmelserne om 

forudgående vurdering i forbindelse med kommercielle gasforsyningskontrakter;" 
 

Diverse 

Ændringsforslag 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 var 

blevet trukket tilbage. 
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22. Europas elnet gøres klar til 2020 

Betænkning: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 3 mindst 76 

medlemmer 

AN - 313, 343, 34 

4 mindst 76 

medlemmer 

AN - 252, 406, 36 

5 mindst 76 

medlemmer 

AN - 247, 392, 41 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 572, 90, 30 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 1 ordfører  +  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 630, 45, 20 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: ændringsforslag 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: §§ 12, 23 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 2 

1. del: "påpeger, at vedvarende energi, øget energieffektivitet og et bæredygtigt energimiks, 

der fører til energibesparelser, og et indre marked, der gør det muligt, at energien kan 

flyde frit, er vigtige elementer i opnåelsen af et stabilt, sikkert, uafhængigt, inklusivt, 

gennemsigtigt og konkurrencedygtigt energisystem i EU, der kan skabe 

arbejdspladser af høj kvalitet og velstand i en fremtidsorienteret, bæredygtig 

økonomi; understreger, at en højere grad af elsammenkobling, intelligente net og en 

ny udformning af markedet er en forudsætning for udvikling af et sådant system" 

uden ordene "vedvarende energi,", "bæredygtigt", "der fører til energibesparelser", 

"bæredygtig" og "en ny udformning af markedet" 

2. del: "vedvarende energi,", "bæredygtigt", "der fører til energibesparelser", "bæredygtig" 

og "en ny udformning af markedet" 

3. del:  "mener, at skabelsen af et sådant system og afskaffelse af energienklaver skal være 

en vigtig politisk prioritet for energiunionen;" uden ordene "skabelsen af et sådant 

system", "vigtig" og "for energiunionen" 

4. del: disse ord 
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§ 3 

1. del: teksten uden ordene "bidrage til opnåelsen af vores klimamål, herunder EU's mål om 

at blive førende inden for vedvarende energi,", "velkoordineret" og "samtidig med, 

at EU's langsigtede klima- og energimål respekteres;" 

2. del: "bidrage til opnåelsen af vores klimamål, herunder EU's mål om at blive førende 

inden for vedvarende energi," og "samtidig med, at EU's langsigtede klima- og 

energimål respekteres;" 

3. del:  "velkoordineret" 

 
§ 14 

1. del: "understreger, at fordelene ved at øge sammenkoblingsniveauet ikke kan opnås uden 

en høj grad af kobling af markeder og transmissionssystemoperatører;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at forhindre, at koblingen 

etableres mellem grupper af medlemsstater, og for at fremme kobling på EU-plan, 

som omfatter alle medlemsstater og nabolande, især de lande, der deltager i den 

europæiske naboskabspolitik (ENP);" 

 
§ 18 

1. del: "opfordrer Kommissionen til hvert år at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om 

gennemførelsen af projekter af fælles interesse og om fremskridtene med hensyn til 

at nå målet på 10 %" 

2. del: "som led i den årlige statusopgørelse, der skal indgå i den strategiske ramme for 

energiunionen;" 

 
§ 22 

1. del: "understreger, at implementering af en "one-stop-shop"-strategi bidrager til at 

forkorte tilladelsesprocedurerne; minder om, at hver medlemsstat i henhold til TEN-

E-forordningen skal udpege en national kompetent myndighed, der skal være 

ansvarlig for at lette, afkorte og koordinere tilladelsesprocessen på nationalt plan;" 

2. del: "glæder sig i den forbindelse over, at Kommissionens evaluering af "one-stop-shop"-

strategien skal finde sted i 2017, og opfordrer Kommissionen til inden for denne 

ramme at vurdere potentialet i én enkelt "one-stop-shop" på EU-plan;" 

 
§ 24 

1. del: "fremhæver, at det er vigtigt, at de nationale energireguleringsmyndigheder har 

kvalificeret personale med den nødvendige ekspertviden, specialisering og 

uafhængighed;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2016 at gennemføre en uafhængig 

gennemgang af de ressourcer, som de enkelte nationale 

energireguleringsmyndigheder råder over, og den uafhængighedsgrad, de indtil nu 

har opnået, og i den forbindelse fremkomme med forslag til, hvordan situationen kan 

forbedres;" 
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§ 25 

1. del: "bemærker, at der mangler gennemsigtighed med hensyn til beregningen af den 

grænseoverskridende kapacitet, der stilles til rådighed for markedet, og hyppigheden 

og omfanget af samt grundene til nedskæringer af sammenkoblingskapacitet; tvivler 

i denne forbindelse på, at de fleste af de væsentlige nedskæringer belyses fuldt ud;" 

2. del: "anmoder Kommissionen om at give ACER tilstrækkelige beføjelser til at indsamle 

de nødvendige oplysninger om hver enkelt grænseoverskridende 

transmissionskapacitet, således at agenturet kan udføre sine tilsynsopgaver effektivt; 

anmoder om, at sådanne oplysninger sendes til ACER sammen med den nødvendige 

baggrundsinformation om det nationale netværks struktur og funktionsmåde; glæder 

sig i den forbindelse over den hurtige færdiggørelse af netreglerne for elektricitet; 

noterer sig Kommissionen planer om at udvide ACER's mandat, ansvarsområde og 

beføjelser og dens overvejelser om, hvad dette kan indebære, således som det er 

fremlagt dens meddelelse for nylig om "En ny aftale for energiforbrugere"; opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag i denne henseende for at fremme 

gennemførelsen af et reelt indre marked for energi; gør opmærksom på, at eventuelle 

nye ansvarsområder, som tildeles ACER, bør ledsages af tilstrækkelige ressourcer;" 

 
§ 31 

1. del: "understreger, at Central- og Sydøsteuropa råder over et enormt – og i stort omfang 

uudnyttet – potentiale inden for vedvarende energikilder" 

2. del: "bemærker, at samarbejde og koordinering omkring langsigtet planlægning og 

opbygning af en regional netinfrastruktur i Central- og Sydøsteuropa ikke kun skal 

være begrænset til EU, men også skal omfatte tredjelande på Vestbalkan samt 

Tyrkiet; opfordrer til etablering af en ny platform, hvor alle de vigtigste interessenter 

i regionen kan drøfte og yde politisk støtte til fælles projekter med det formål fuldt 

ud at udnytte regionens potentiale inden for elproduktion; påpeger, at EU’s Gruppe 

på Højt Plan vedrørende Gassammenkobling i Central-, Øst- og Sydeuropa, der blev 

nedsat i februar 2015, kan blive en sådan platform, forudsat at dens mandat udvides 

til at omfatte elektricitetsområdet og inddragelse af tredjelande i Central- og 

Sydøsteuropa; påpeger, at Kommissionen i en sådan platform vil kunne bidrage med 

lederskab og politisk støtte;" uden ordene "samt Tyrkiet" 

3. del:  "samt Tyrkiet" 

 
§ 33 

1. del: "anbefaler, at Kommissionen foretager en grundig vurdering af mulighederne for nye 

elsammenkoblinger i Middelhavsregionen og mellem sydeuropæiske og 

nordafrikanske markeder med henblik på at øge forsyningssikkerheden" 

2. del: "og udvikle vedvarende energi i begge regioner;" 

 
§ 37 

1. del: teksten uden ordene "understreger behovet for at basere et fremtidigt 

elsammenkoblingsmål på EU’s langsigtede klimamål og på det bæredygtige 

energisystem, som EU stræber efter;", "hensyntagen" og "til EU's langsigtede klima- 

og energimål" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene "inden for rammerne af den tredje energipakke" og "vogter af et 

ubundtet og tilgængeligt marked for elektricitet" 

2. del: "inden for rammerne af den tredje energipakke" 

3. del:  "vogter af et ubundtet og tilgængeligt marked for elektricitet" 
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GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1. del: "understreger, at der ved udfasningen af de regulerede energipriser for forbrugerne 

bør tages hensyn til den faktiske konkurrence på markedet;" 

2. del: "; bemærker desuden, at strategien om en energiunion bør sikre, at forbrugerne har 

adgang til overkommelige, sikre og bæredygtige energipriser;" uden ordene 

"strategien om en energiunion" 

3. del:  "strategien om en energiunion" 

 

 
PPE, S&D: 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene "og at det ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig 

evidens" og "minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 ... 

tilgængeligheden af den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den 

eksisterende nationale infrastruktur mellem sammenkoblingerne;", "mener derfor, at 

et enkelt sammenkoblingsmål baseret på den installerede 

elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater" 

og "på mellemlang sigt, og i hvert fald" 

2. del: "og at det ikke er blevet fastlagt på grundlag af videnskabelig evidens" 

3. del:  "minder om, at målet på 10 % oprindeligt blev fastlagt i 2002 ... tilgængeligheden af 

den eksisterende sammenkoblingsinfrastruktur eller af den eksisterende nationale 

infrastruktur mellem sammenkoblingerne;" 

4. del: "mener derfor, at et enkelt sammenkoblingsmål baseret på den installerede 

elektricitetsproduktionskapacitet ikke i sig selv er relevant for alle medlemsstater" 

5. del: "på mellemlang sigt, og i hvert fald " 
 

Diverse: 

Ændringsforslag 3 opfyldte ikke betingelserne for behandling. 
 

 

23. Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress 

Betænkning: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § originaltekst div   

1/AN + 532, 132, 28 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaltekst div   

1/AN + 655, 33, 4 

2/AN + 528, 118, 34 

3/AN + 380, 290, 8 

§ 28 § originaltekst div   

1/AN + 556, 129, 6 

2/AN + 365, 305, 8 

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 36 § originaltekst vs -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

Efter henvisning 7 1 PPE, S&D  +  

§ D § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst vs +  

§ O § originaltekst vs -  

§ X § originaltekst vs -  

§ W § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 607, 68, 16 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 4 (2. del), 23 (1. del), 27, 28 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 33, § D, E 

PPE: § 36, § O, X 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 4 

1. del: "gør opmærksom på facilitetens betydning, navnlig i krisetider, da den sikrer 

arbejdsløse og ugunstigt stillede adgang til finansiering;" 

2. del: "understreger, at mikrofinansiering, især i betragtning af den aktuelle migrations- og 

asylkrise, kan fungere som grundlæggende støtte til flygtninge og migranter, der er 

på vej ind på EU's arbejdsmarked;" 

 
§ 23 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at tilstræbe ligestilling mellem mænd og kvinder med 

hensyn til adgang til mikrofinansiering og til at sætte sig som mål, at andelen af hhv. 

mandlige og kvindelige iværksættere fremover skal være lige stor;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde formidlere af 

mikrofinansiering til at gennemføre særlige strategier målrettet mod kvinder og 

støtte iværksætteri blandt kvinder, herunder ved at samarbejde med relevante 

sammenslutninger og organisationer på området;" 
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§ 24 

1. del: teksten uden ordene "kvindelige" og "som specifikt er rettet mod kvinder, med 

henblik på at opnå en bedre balance mellem kønnene i adgangen til 

mikrofinansiering" 

2. del: disse ord 

 
§ 25 

1. del: teksten uden ordene "for kvinder" og "kvindelige" 

2. del: disse ord 

 
§ 26 

1. del: teksten uden ordene "anerkender betydningen af det opstillede mål for forholdet 

mellem antallet af kvindelige og mandlige iværksættere;" og "imidlertid" 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 28 

1. del: teksten uden ordene "flygtninge og" 

2. del: disse ord 

 
§ 34 

1. del: "glæder sig over muligheden for inden for rammerne af EaSI at finansiere 

kapacitetsopbygning hos formidlere af mikrofinansiering og teknisk assistance til 

disse formidlere med henblik på at forbedre deres professionalisering, levering af 

tjenesteydelser og indsamling og behandling af data, således at tilbagemeldingerne 

om faciliteten bliver bedre;" 

2. del: "foreslår derfor oprettelse af et websted, hvor det vil være muligt at præsentere og 

konsultere projekter, og en EU-dækkende database, som indeholder 

kreditoplysninger og eventuelt mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle 

hindringer (herunder ikke mindst bureaukratiske);" 

 
§ W 

1. del: "der henviser til, at dette instrument endnu ikke er særlig kendt blandt potentielle 

låntagere," 

2. del: "hvilket fremgår af, at omfanget af tildelte mikrokreditter ligger under det fastsatte 

mål;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene "migranter" og "flygtninge" 

2. del: "migranter" 

3. del:  "flygtninge" 
 

 

24. En ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de 

flerårige planer 

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

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 

§ 19 § originaltekst div   

1/AN + 613, 20, 55 

2/AN - 303, 326, 60 

§ 20 § originaltekst vs -  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 304, 360, 24 

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 34 § originaltekst vs/VE + 402, 258, 20 

§ B § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst vs +  

§ G § originaltekst vs +  

§ R § originaltekst vs +  

§ S § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § originaltekst vs/VE + 403, 243, 36 

§ U § originaltekst vs +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ Y § originaltekst vs +  

§ Z § originaltekst vs +  

§ AA § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AE § originaltekst vs +  

§ AG § originaltekst vs +  

§ AJ 1 ordfører  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 571, 6, 65 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§19, 21 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § 20, § G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 25 

1. del: "mener, at det bevaringsmæssige mål for de tekniske foranstaltninger kan nås mere 

effektivt ved hjælp af foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre styringen af 

udbud og efterspørgsel" 

2. del: "med bistand fra producentorganisationer;" 

 
ECR: 

§ 19 

1. del: teksten uden ordene "tre vigtigste" 

2. del: disse ord 

 
§ 21 

1. del: teksten uden ordet "alle" 

2. del: dette ord 
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§ S 

1. del: "der henviser til, at vedtagelsen af tekniske foranstaltninger på regionalt grundlag 

bør følge den model, som de to lovgivere er blevet enige om inden for rammerne af 

den nye fælles fiskeripolitik," 

2. del: "nemlig at Kommissionen vedtager delegerede retsakter på grundlag af fælles 

henstillinger fra de berørte medlemsstater, der opfylder de standarder og mål, som er 

fastsat af de to lovgivere, eller, hvis de berørte medlemsstater ikke fremsætter en 

fælles henstilling inden for den fastsatte tidsfrist, på Kommissionens eget initiativ; 

der imidlertid henviser til, at Europa-Parlamentet i henhold til Lissabontraktaten har 

ret til at gøre indsigelse mod delegerede retsakter;" 

 
§ AA 

1. del: "der henviser til, at reformen af den fælles fiskeripolitik indførte en 

landingsforpligtelse " 

2. del: "og gav mulighed for fleksibilitet, undtagelser og finansiel bistand fra Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF);" 

 
PPE: 

§ V 

1. del: teksten uden ordene "såsom drivgarn" 

2. del: disse ord 

 


