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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. Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og 

fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode 

Forslag til afgørelse: B8-1424/2015 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til afgørelse B8-1424/2015  

(Formandskonferencen) 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

AN + 354, 229, 35 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: endelig afstemning 
 

 

2. Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa 

Forslag til beslutning: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1402/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 566, 11, 46 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 5 
 

Diverse 

Barbara Spinelli (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
RC-B8-1402/2015. 
 

 

3. Situationen i Maldiverne 

Forslag til beslutning: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1409/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § originaltekst AN + 548, 21, 56 

Efter § L 1 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 563, 31, 32 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: § 11 

PPE: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 11 
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Diverse 

Barbara Spinelli og Younous Omarjee (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles 

beslutningsforslag RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malaysia 

Forslag til beslutning: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 
B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1412/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § originaltekst AN + 540, 41, 35 

Efter § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § originaltekst AN + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: §§ 12, 14 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde 

(protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** 

Henstilling: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde 

(godkendelse) *** 

Henstilling: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde 

(beslutning) 

Betænkning: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § originaltekst vs -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

§ I § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 475, 64, 95 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § 33 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ I 

1. del: "der henviser til, at konsekvenserne af "doi moi"-politikken (fornyelsespolitikken) 

og skridt i retning af etablering af en markedsøkonomi ligeledes har ført til en 

uddybning af kløften mellem de fattige og resten af befolkningen;" 

2. del: "der henviser til stigningen i protester som følge af statslig ekspropriering af jord og 

ejendom; henviser imidlertid til, at den verdensomspændende lavkonjunktur har 

ramt den vietnamesiske eksport, hvilket i 2014 førte til dem laveste vækst i 

bruttonationalproduktet siden ophøret af den økonomiske krise i Asien; der henviser 

til, at Vietnam har problemer som følge af, at arbejdsstyrken vokser med mere end 

én million om året;" 

 
§ 26 

1. del: "giver udtryk for bekymring over, at Vietnam er et af de vigtigste oprindelseslande 

for ofre for menneskehandel, og over beretninger om et stort antal børn, og navnlig 

drenge, som ikke er beskyttet af loven om seksuel misbrug, bliver ofre for 

børneprostitution, menneskehandel og mishandling; opfordrer Vietnam til at indføre 

strenge og effektive børnebeskyttelseslove, som beskytter alle børn uanset køn; 

opfordrer Kommissionen til at bistå Vietnam med at styrke sin kapacitet til at føre en 

migrationspolitik og bekæmpe menneskehandel og organiseret kriminalitet, bl.a. 

inden for rammerne af arbejdsmarkeds- og migrationspolitikken;" 

2. del: "er ligeledes bekymret over beretninger om udnyttelse af vietnamesiske ofre for 

menneskehandel, herunder mindreårige, i medlemsstaterne;" 

3. del:  "opfordrer Kommissionen til hurtigt at sikre, at de centrale beskyttelsesbestemmelser 

i EU's strategi for udryddelse af menneskehandel gennemføres i fuld udstrækning; 

opfordrer Vietnams regering og Kommissionen til at overveje at oprette et 

underudvalg eller en særlig arbejdsgruppe om menneskehandel i medfør at den 

alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale;" 
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8. Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union 

Forslag til beslutning: B8-1347/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1347/2015  

ECON 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD AN - 168, 445, 19 

Efter § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD AN - 128, 485, 12 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL AN - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL AN - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL AN - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL AN - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL AN - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL AN - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL AN - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL AN - 97, 520, 7 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

33 GUE/NGL AN - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL AN - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL AN - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL AN - 113, 492, 12 

Efter § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD AN - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

Efter § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

Efter § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

§ A 3 EFDD AN - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

Efter § A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

13 GUE/NGL  -  

§ B 15S GUE/NGL  -  

Efter § B 16 GUE/NGL  -  

Efter § C 4 EFDD AN - 160, 456, 15 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: ændringsforslag 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene "på gennemførelsen af bestemmelserne i den såkaldte six-pack 

og two-pack, samtidig med at det understreges," 

2. del: disse ord 
 

 

9. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik 

på området 

Betænkning: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst vs +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 445, 153, 31 

§ 22 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 468, 115, 48 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § originaltekst div   

1/AN + 493, 38, 98 

2/AN + 515, 100, 15 

3 +  

Efter § 54 7 GUE/NGL  -  

Efter § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § originaltekst div   

1/AN + 546, 29, 57 

2/AN + 498, 94, 32 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 57 8 GUE/NGL  -  

Efter § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 67 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 67 10 GUE/NGL  -  

Efter § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ originaltekst AN + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § originaltekst div   

1/AN + 505, 120, 7 

2/AN + 313, 281, 13 

§ 74 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Overskrift, efter § 74 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 324, 246, 59 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 77 6 GUE/NGL VE + 258, 251, 116 

§ 84 § originaltekst AN + 525, 53, 37 

§ 85 § originaltekst AN + 522, 47, 42 

§ 87 § originaltekst div   

1/AN + 540, 56, 34 

2/AN + 540, 41, 32 

§ 91 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 92 § originaltekst div   

1/AN + 513, 63, 53 

2/AN + 482, 97, 46 

3/AN + 393, 154, 69 

§ 93 § originaltekst vs +  

§ 98 § originaltekst div   

1/AN + 563, 17, 49 

2/AN + 498, 45, 63 

§ 103 § originaltekst vs +  

§ 104 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 497, 101, 26 

§ 105 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 403, 189, 27 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 106 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 483, 113, 20 

§ 108 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 111 § originaltekst div   

1/AN + 497, 54, 76 

2/AN + 398, 149, 63 

3/AN + 407, 145, 61 

§ 114 § originaltekst div   

1/AN + 346, 190, 80 

2/AN + 291, 232, 81 

3/AN + 379, 175, 62 

4/AN + 307, 235, 77 

§ 119 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 120 5 GUE/NGL  -  

§ U 1 PPE  +  

§ AB 2 PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 421, 86, 116 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1. og 2. del), 56 (2. del), 87, 92 (2. del), 98 (2. del), 104 (2. del), 105 

(2. del), 106 (2. del), 111 (2. del) 
 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_DA.doc 14 PE 573.977 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE 

§ 6 

1. del: "udtrykker sin stærke modstand mod annektering og besættelse af områder samt 

bosættelser i sådanne områder," 

2. del: "og insisterer på folkenes umistelige ret til selvbestemmelse;" 

 
ECR: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordet "én" 

2. del: dette ord 

 
§ 22 

1. del: teksten uden ordene "understreger derfor på det kraftigste, at medlemsstaterne bør 

tage et større medansvar for gennemførelsen af handlingsplanen og EU's strategiske 

ramme og anvende dem som deres egen plan for fremme af menneskerettigheder og 

demokrati på bilateralt og multilateralt plan;" 

2. del: disse ord 

 
§ 27 

1. del: "glæder sig over forlængelsen af EUSR's mandat indtil februar 2017" 

2. del: "og gentager sin anmodning om, at dette mandat gøres permanent; opfordrer derfor 

til en revision af mandatet for at give EUSR beføjelse til at handle på eget initiativ, 

tilstrækkeligt personale og finansielle ressourcer samt mulighed for at udtale sig 

offentligt, rapportere om resultaterne af kontrolbesøg i tredjelande og formidle EU's 

holdning til menneskerettighedsspørgsmål med henblik på at styrke EUSR's rolle 

ved at forbedre dens synlighed og effektivitet;" 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene "mener, at det arbejde, der udføres af kontaktpunkterne for 

menneskerettigheder, i lige så høj grad bør støttes af medlemsstaternes diplomatiske 

personale;" 

2. del: disse ord 

 
§ 37 

1. del: teksten uden ordene "bl.a. af LGBTI-personer" 

2. del: disse ord 
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§ 54 

1. del: "gentager sin støtte til en systematisk indførelse af menneskerettighedsklausuler i 

alle internationale aftaler mellem EU og tredjelande, under hensyntagen til bl.a. den 

europæiske sociale dialog og ILO's arbejdsstandarder;" uden ordene "den 

europæiske sociale dialog og" 

2. del: disse ord "den europæiske sociale dialog og" 

3. del:  "opfordrer Kommissionen til effektivt og systematisk at overvåge og vurdere 

gennemførelsen af menneskerettighedsklausulerne og til regelmæssigt at aflægge 

rapport til Parlamentet om partnerlandenes respekt for menneskerettighederne; 

glæder sig over Rådets mere systematiske anvendelse af restriktive foranstaltninger 

over for tredjelande, der bevidst krænker menneskerettighederne; anbefaler i denne 

henseende, at EU, når der konstateres en grov krænkelse af menneskerettighederne i 

et tredjeland, med hvilket der er indgået en aftale, tager konkrete skridt til at 

gennemføre de passende foranstaltninger, der er fastsat i 

menneskerettighedsklausulerne;" 

 
§ 56 

1. del: "mener, at handel og menneskerettigheder kan gå hånd i hånd, og at erhvervslivet 

spiller en vigtig rolle for at fremme menneskerettigheder og demokrati; er af den 

opfattelse, at fremme af menneskerettighederne bør være baseret på samarbejde 

mellem regeringen og den private sektor; bekræfter i denne forbindelse, at 

europæiske virksomheder bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at deres 

aktiviteter i tredjelande overholder menneskerettighedsstandarderne; gentager 

desuden betydningen af, at EU fremmer virksomhedernes sociale ansvar, og at 

europæiske virksomheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme 

internationale standarder for erhvervslivet og menneskerettigheder; opfordrer 

endvidere EU til at spille en aktiv rolle ved det 12. møde i FN-arbejdsgruppen om 

menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder og 

til at støtte bestræbelserne på at bringe deres politik på linje med OECD's 

retningslinjer for multinationale virksomheder;" 

2. del: "opfordrer EU og dets medlemsstater til at engagere sig i debatten om et retligt 

bindende internationalt instrument for erhvervslivet og menneskerettighederne i FN-

regi;" 

 
§ 67 

1. del: "ser positivt på vejledningen om terrorbekæmpelse, som er udarbejdet af EU-

Udenrigstjenesten og Kommissionen og godkendt af Rådet med henblik på at sikre 

respekt for menneskerettighederne i planlægningen og gennemførelsen af 

bistandsprojekter til bekæmpelse af terrorisme sammen med tredjelande; opfordrer 

EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at sikre en effektiv gennemførelse af 

vejledningen, indledningsvis gennem en omfattende udbredelse; minder i denne 

forbindelse om, at respekten for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder 

er grundlaget for vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker, herunder anvendelse af 

digitale teknologier;" 

2. del: støtter den internationale indsats for at sætte en stopper for de 

menneskerettighedskrænkelser, som bliver begået af ISIS/Da'esh;" 

 
§ 87 

1. del: "opfordrer EU til fortsat at samarbejde med lande, der stadig har dødsstraf, og gøre 

brug af alle diplomatiske redskaber og samarbejdsredskaber for at sikre afskaffelse 

af dødsstraf;" 

2. del: "gentager endvidere sin opfordring til, at EU bliver ved med at overvåge de vilkår, 

som henrettelserne udføres under i de lande, der fortsat bruger dødsstraf;" 
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§ 98 

1. del: "minder om, at Sakharovprisen for 2014 blev givet til dr. Denis Mukwege for hans 

stærke engagement for ofre for seksuel vold og hans fortsatte arbejde for at fremme 

kvinders rettigheder, hvilket har øget opmærksomheden om anvendelsen af vold og 

kønslemlæstelse af kvinder, piger og børn som krigsmiddel; fordømmer på det 

kraftigste alle former for misbrug og vold mod kvinder, piger og børn, navnlig 

brugen af seksuel vold som et krigsvåben, samt kvindelig kønslemlæstelse, 

børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, seksuelt slaveri, voldtægt 

inden for ægteskabet og andre former for skadelig traditionel praksis; understreger 

nødvendigheden af, at kvinder, piger og børn, der misbruges i konflikter har adgang 

til læge- og psykologbehandling i overensstemmelse med folkeretten; noterer sig i 

denne forbindelse NF/HR's skrivelse vedrørende den humanitære bistandspolitik, 

navnlig om forebyggelse af seksuel vold og behovet for at sikre passende støtte til 

kvinder samt adgang til læge- og psykologbehandling i tilfælde af voldtægt i 

konfliktsituationer;" 

2. del: "opfordrer Europarådets medlemsstater til at undertegne og ratificere 

Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold 

i hjemmet;" 

 
§ 104 

1. del: teksten uden ordene "ved at integrere ligestilling mellem kønnene" og 

"kønsrelaterede" 

2. del: disse ord 

 
§ 106 

1. del: teksten uden ordene "at der udarbejdes uddannelsesprogrammer om ligestilling for 

lærere og undervisere i tredjelande, og at der tages skridt til at forhindre, at 

stereotyper formidles gennem undervisningsmateriale" 

2. del: disse ord 

 
§ 108 

1. del: "opfordrer EU til fortsat at integrere støtte til kvinder og piger i FSFP-operationer og 

i FN's fredsopbygningsstruktur og til at fortsætte sin indsats for gennemførelsen og 

styrkelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1325(2000) og 1820(2008) om 

kvinder, fred og sikkerhed; opfordrer i denne forbindelse EU til på internationalt 

plan at støtte anerkendelsen af merværdien af kvinders deltagelse i forebyggelse og 

løsning af konflikter samt i fredsbevarende operationer, humanitær bistand og 

genopbygning efter konflikter samt demokratiske overgangsprocesser, der fører til 

varige og stabile politiske løsninger; understreger ligeledes betydningen af at sikre, 

at kvinder omfattes af alle menneskerettigheder" 

2. del: "og af at bidrage til at styrke deres position, herunder inden for rammerne af 

dagsordenen for perioden efter 2015 og gennem støtte til 

Beijinghandlingsprogrammet og Istanbulkonventionen; glæder sig over EU's støtte 

til FN's resolutioner om kønsrelaterede spørgsmål, navnlig hvad angår den rolle 

ytrings- og meningsfrihed spiller for styrkelsen af kvinders position; ser positivt på 

konklusionerne fra den 59. samling i FN's Kommission for Kvinders Status;" 
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§ 119 

1. del: "glæder sig over EU's aktive samarbejde med flere af FN's særlige rapportører, der 

arbejder med økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder," 

2. del: "herunder særberetningen om menneskers ret til sikkert drikkevand og sanitet, 

særberetningen om retten til uddannelse, særberetningen om retten til mad, 

særberetningen om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder og særberetningen 

om passende boliger; noterer sig med tilfredshed, at fremme af økonomiske, sociale 

og kulturelle rettigheder er blevet styrket i EIDHR's flerårige vejledende program for 

2014-2017, som bl.a. har til formål at bidrage til en styrkelse af fagforeninger, øget 

bevidsthed om lønrelaterede spørgsmål, beskyttelse af kulturarven, fremme af social 

integration gennem styrkelse af økonomisk formåen og en reduktion af økonomisk 

forskelsbehandling og vold på arbejdspladsen;" 

 
PPE: 

§ 46 

1. del: teksten uden ordene "udtrykkelige" og "som er vedtaget af Juncker-Kommissionen" 

2. del: disse ord 

 
§ 65 

1. del: teksten uden ordene "kønsidentitet eller" 

2. del: disse ord 

 
§ 73 

1. del: "kræver, at EU deltager aktivt i debatten om begrebet "klimaflygtning", herunder om 

en eventuel juridisk definition deraf i folkeretten" 

2. del: "eller i andre retligt bindende internationale aftaler;" 

 
Overskrift, efter § 74 

1. del: teksten uden ordene "kulturelle og" 

2. del: disse ord 

 
§ 91 

1. del: teksten uden ordet "kønsidentitet," 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

§ 74 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer endnu en gang EU til at forbyde udvikling, 

fremstilling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre 

angreb uden menneskelig indblanding;" 

2. del: disse ord 
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ECR, PPE: 

§ 92 

1. del: "mener, at EU bør fortsætte sine bestræbelser på at styrke respekten for rettigheder 

for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer) i 

overensstemmelse med EU's retningslinjer på dette område(48); støtter 

gennemførelsen af retningslinjerne, herunder gennem uddannelse af EU's personale i 

tredjelande; beklager, at homoseksualitet stadig er strafbart i 75 lande, herunder i 

otte lande, som foreskriver dødsstraf, og mener, at diskriminerende praksis og 

voldsudøvelse mod personer på grund af deres seksuelle orientering, ikke bør 

forblive ustraffet; støtter det fortsatte arbejde, der udføres af FN's Højkommissariat 

for Menneskerettigheder med henblik på at bekæmpe sådanne diskriminerende love, 

samt arbejdet i FN's øvrige organer;" 

2. del: "er bekymret over begrænsninger af de grundlæggende frihedsrettigheder for 

LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere, og opfordrer EU til at øge sin støtte til 

dem; bemærker, at der er større sandsynlighed for, at de grundlæggende rettigheder 

for LGBTI-personer respekteres, hvis de har adgang til juridisk anerkendte 

institutioner," 

3. del:  "eventuelt gennem registreret partnerskab eller ægteskab;" 

 
§ 105 

1. del: "beklager dybt den manglende kønsligestilling i den politiske sfære; minder om, at 

kvinder og mænd er lige og bør nyde de samme politiske rettigheder og borgerlige 

frihedsrettigheder; beklager desuden det faktum, at kvinder er underrepræsenterede i 

den økonomiske, sociale og politiske beslutningstagning; understreger behovet for 

effektive beskyttelsesmekanismer for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;" 

2. del: "anbefaler, at der indføres en kvoteordning til fremme af kvinders deltagelse i 

politiske organer og den demokratiske proces, hovedsagelig som kandidater;" 

 
§ 111 

1. del: teksten uden ordene "og beskyttelsen af seksuelle og reproduktive rettigheder", "og 

rettigheder" og "og sikker abort" 

2. del: "og beskyttelsen af seksuelle og reproduktive rettigheder" og "og rettigheder" 

3. del:  "og sikker abort" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1. del: "fordømmer anvendelsen af surrogatmoderskab, som krænker den menneskelige 

værdighed for kvinden, da hendes krop og dens forplantningsfunktion bruges som en 

vare; mener, at gestationelt surrogatmoderskab, som indebærer reproduktiv 

udnyttelse og" uden ordene "surrogatmoderskab, som krænker den menneskelige 

værdighed for kvinden, da hendes krop og dens forplantningsfunktion bruges som en 

vare; mener, at gestationelt surrogatmoderskab," 

2. del: "surrogatmoderskab, som krænker den menneskelige værdighed for kvinden, da 

hendes krop og dens forplantningsfunktion bruges som en vare; mener, at 

gestationelt surrogatmoderskab," 

3. del:  "anvendelse af det menneskelige legeme med henblik på at opnå økonomisk eller 

andre former for fortjeneste, navnlig i tilfælde af udsatte kvinder i 

udviklingslandene," 

4. del: "skal forbydes og behandles som en hastesag under 

menneskerettighedsinstrumenterne;" 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0344+0+DOC+XML+V0//DA#_part1_def48
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10. 20-året for Dayton-fredsaftalen 

Forslag til beslutning: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, 
B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning fra en politisk gruppe 

B8-1350/2015  ENF  -  

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1362/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 ECR VE + 310, 265, 29  

modifié oralement 

§ originaltekst  ↓  

§ 4 § originaltekst vs +  

§ 5 § originaltekst AN + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2/AN ↓  

Efter § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 525, 42, 39 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: endelig afstemning 

ENF: §§ 5, 6 (2. del), endelige afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: § 4 
 

Diverse 

Cristian Dan Preda havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til am 3: 

"3. glæder sig over de resultater, der er opnået med hensyn til tilbagesendelse af flygtninge og internt 

fordrevne samt genopbygning og tilbagelevering af ejendom i overensstemmelse med bestemmelserne 

i bilag VII til Daytonaftalen; fastholder, at det er nødvendigt at gennemføre bilaget og den dertil 

hørende strategi fuldt ud med henblik på at sikre en holdbar tilbagesendelse såvel som retfærdige, 

samlede og holdbare løsninger for internt fordrevne, flygtninge og andre personer, der er berørt af 

krigen; understreger i denne forbindelse behovet for en bæredygtig tilbagevenden af bosniere, kroater 

og andre til Republika Srpska; understreger, at det er nødvendigt at gøre fremskridt med hensyn til at 

forbedre tilbagevendte personers socioøkonomiske integration; opfordrer til en bedre koordination af 

indsatsen på alle niveauer og større fokus på de mest sårbare fordrevne mennesker, herunder romaer 

og voldsramte kvinder; noterer sig med beklagelse, at der ifølge Den Internationale Røde Kors Komité 

stadig er ca. 7 000 savnede, hvis skæbne fortsat er ukendt;" 
 

 

11. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/PESC 

Betænkning: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 18 § originaltekst vs +  

§ 19 § originaltekst vs +  

§ 20 § originaltekst vs/VE + 294, 268, 18 

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst div   

1/VE + 309, 245, 22 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 26 § originaltekst vs/VE + 292, 276, 12 

§ 28 § originaltekst vs -  

§ 29 § originaltekst AN - 239, 310, 29 

§ 31 § originaltekst vs -  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 40 § originaltekst div   

1 -  

2 -  

3/VE + 361, 203, 10 

4 -  

5/VE + 309, 254, 6 

§ 41 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 369, 202, 1 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 43 § originaltekst div   

1/AN + 465, 95, 11 

2/AN + 436, 82, 42 

3/AN + 463, 56, 37 

4/AN + 480, 59, 16 

§ 44 § originaltekst vs +  

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 57 § originaltekst vs +  

§ 58 § originaltekst vs/VE + 294, 237, 15 

§ 59 § originaltekst vs/VE + 288, 249, 3 

§ D § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 292, 218, 24 

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ H § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 249, 164, 128 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 29, 43 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ D 

1. del: "der henviser til, at den ukontrollerede spredning af våben i alvorlig grad truer 

freden og sikkerheden, menneskerettighederne og den bæredygtige udvikling;" 

2. del: "der henviser til, at der hvert minut er en person, der dør et sted i verden som følge 

væbnet vold, og at der på samme tid fremstilles 15 nye våben;" 
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§ 24 

1. del: "er bekymret over den virkning, som trusler om søgsmål fra virksomheder i visse 

medlemsstater, uanset om de er reelle eller oplevede, kan have for behandlingen af 

ansøgninger om eksporttilladelse;" 

2. del: "minder medlemsstaterne om, at en streng og omhyggelig anvendelse af de otte 

kriterier giver mulighed for at begrunde afslag på udstedelse af tilladelser;" 

 
EFDD: 

§ 8 

1. del: teksten uden ordene "støtter leveringen af defensive våben i tilfælde af nødværge;" 

og "og til Ukraine" 

2. del: "støtter leveringen af defensive våben i tilfælde af nødværge;" 

3. del:  "og til Ukraine" 

 
ECR: 

§ G 

1. del: "der henviser til, at medlemsstaterne i 2013 eksporterede våben til en samlet værdi af 

36,7 mia. EUR, hvoraf eksporten til tredjelande udgjorde 26 mia. EUR;" 

2. del: "der henviser til, at det samlede budget for det europæiske naboskabsinstrument for 

perioden 2014-2020 til sammenligning er på 15,4 mia. EUR;" 

3. del:  "der henviser til, at EU's medlemsstater tegnede sig for 30 % af den samlede 

våbeneksport," 

4. del: "og at det næppe kan hævdes, at disse handelsstrømme er i EU's direkte 

sikkerhedsmæssige interesse;" 

 
§ H 

1. del: "der henviser til, at fælles holdning 2008/944/FUSP udgør en retligt bindende 

ramme, der fastsætter otte kriterier for eksport af konventionelle våben, som 

medlemsstaterne skal overholde, når de træffer afgørelse om udstedelse af 

tilladelse;" 

2. del: "der henviser til, at der navnlig bør tages behørigt hensyn til denne fælles holdning i 

forbindelse med udviklingen af et europæisk forsvarsmarked og en industriel og 

teknologisk basis for det europæiske forsvar;" 

 
§ 5 

1. del: "bemærker, at EU's medlemsstater er store våbeneksportører på verdensplan, idet de 

– i henhold til den 16. årsberetning – eksporterede for 36 711 mia. EUR til hele 

verden i 2013, hvoraf eksporten til andre medlemsstater udgjorde 10 735 mia. EUR 

og eksporten til tredjelande 25 976 mia. EUR;" 

2. del: "gentager, at artikel 10 i den fælles holdning fastsætter, at medlemsstaternes 

overvejelser af hensyn til økonomiske, kommercielle og industrielle interesser ikke 

må indvirke på anvendelsen af de otte kriterier for våbeneksport;" 

 
§ 7 

1. del: "minder om, at forsvarsindustrien bør tjene som et redskab til gennemførelse af 

medlemsstaternes forsvar og sikkerhed, som sikrer en ordning for 

forsyningssikkerhed i EU," 

2. del: "og samtidig bidrager til gennemførelsen af en styrket FUSP og FSFP, da dette er af 

stor betydning med henblik på at bidrage til at sikre stabilitet og sikkerhed i verden;" 

3. del:  "erkender, at våbeneksport har medvirket til at styrke og videreudvikle det 

europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis, som har været vigtig for 

mange forskellige innovationer og teknologiske fremskridt;" 
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§ 11 

1. del: "understreger, at våbeneksportkontroller er en integrerende del af EU's udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og skal baseres på principperne i artikel 21 i TEU, navnlig fremme 

af demokrati og retsstatsprincippet samt fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og 

styrkelse af den internationale sikkerhed;" 

2. del: "minder om, at det er afgørende, at der sikres sammenhæng mellem våbeneksport og 

EU's troværdighed som fortaler for menneskerettighederne på verdensplan;" 

3. del:  "er stærkt overbevist om, at en mere effektiv gennemførelse af de otte kriterier i den 

fælles holdning vil være et vigtigt bidrag til udviklingen af både FUSP og FSFP;" 

4. del: "opfordrer til, at der i forbindelse med EU's nye globale strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik tages ordentlig stilling til spørgsmål vedrørende våbeneksport i 

lyset af det ændrede sikkerhedsmiljø og de dermed forbundne risici og trusler mod 

Europas sikkerhedsmæssige interesser;" 

 
§ 14 

1. del: "glæder sig over de positive resultater af den første konference mellem de stater, der 

er parter i våbenhandelstraktaten, som blev afholdt i Cancún den 24.-27. august 

2015, men påpeger, at der ikke blev nået til enighed om, hvilken model der skal 

anvendes til årsberetningerne;" 

2. del: "mener, at traktaten kun vil være virkelig vellykket, hvis der tages skridt til at gøre 

den alment gældende, og hvis der indføres bindende mekanismer eller 

sanktionsmekanismer, som skal anvendes i tilfælde af manglende overholdelse af 

reglerne;" 

 
§ 32 

1. del: "minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 om 

gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af 

ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben har til formål at sikre en effektiv 

kontrol af overførsler af skydevåben til civil brug; anerkender legitimiteten af 

eksport af jagt- og sportsvåben til civil brug i henhold til samme forordning;" 

2. del: "glæder sig over revisionen af EU's lovgivning om skydevåben (herunder om 

deaktivering, administrative sanktioner og signalvåben) og intentionen om at styrke 

politisamarbejdet med nabolande om våbensmugling; opfordrer derfor 

Kommissionen til at styrke Europols kapaciteter;" 

 
§ 40 

1. del: "mener, at årsberetningerne om våbeneksport er vigtige redskaber til at fremme 

gennemsigtigheden i våbenhandel;" 

2. del: "beklager imidlertid, at kun 21 medlemsstater har indsendt en fuldstændig 

indberetning til den 16. årsberetning;" 

3. del:  "noterer sig, at en fuldstændig indberetning omfatter data om den økonomiske værdi 

af både udstedte tilladelser til våbeneksport og den faktiske eksport, opdelt efter 

både bestemmelsessted og kategori i EU's liste over militært udstyr;" 

4. del: "bemærker, at Grækenland ikke har tilvejebragt nogen oplysninger, og at Tyskland 

og Det Forenede Kongerige ikke har indsendt nogen data om den faktiske 

våbeneksport, mens Frankrig har fremlagt et samlet tal for våbeneksporten, som ikke 

var opdelt efter de nævnte parametre; påpeger, at disse lande, med undtagelse af 

Grækenland, er de største våbeneksportører, og at de har et meget stort ansvar for 

den globale indvirkning af EU's våbeneksport;" 

5. del: "opfordrer de resterende medlemsstater til at opfylde deres pligt til at fremsende en 

årsberetning, til at fremsende data med tilbagevirkende kraft til den 16. årsberetning 

og til at gøre det rettidigt i forbindelse med de kommende årsberetninger;" 
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§ 41 

1. del: "noterer sig, at beretningen indeholder standardiserede oplysninger om udstedte 

eksporttilladelser, men ikke indeholder omfattende oplysninger om den reelle 

våbeneksport;" 

2. del: "opfordrer indtrængende Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant til at 

se nærmere på, hvordan man kan forbedre overholdelsen af indberetningspligten og 

øge gennemsigtigheden og den offentlige kontrol af rammerne for eksportkontrol, 

især ved at sikre, at medlemsstaterne indberetter al våbeneksport;" 

3. del:  "opfordrer til, at denne mangel afhjælpes, og at der i overensstemmelse hermed 

fastsættes bestemmelser om, at årsberetningen skal fremhæve de faktiske 

eksportdata, opdelt efter type og destination;" 

 
§ 42 

1. del: "anmoder om, at der indføres en standardiseret indberetnings- og 

fremsendelsesprocedure for oplysninger om den faktiske eksport og om tilladelser, 

med en tidsfrist, som skal overholdes og anvendes på ensartet vis i alle 

medlemsstaterne;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at redegøre for afslag på udstedelse af 

tilladelser og til i den forbindelse af give oplysninger, der er specifikke for den 

enkelte tilladelse, vedrørende modtagerlandet og den specifikke myndighed, en 

beskrivelse med angivelse af mængden af de produkter, der skal overføres, med 

hensyn til underkategorierne på listen over militært udstyr, sammen med den 

nøjagtige begrundelse for afslaget;" 

3. del:  "foreslår, at årsberetningens format ændres, og at beretningen lanceres på ny som en 

offentlig, interaktiv og søgbar onlinedatabase;" 

 
§ 43 

1. del: "anmoder om forbedrede høringer mellem medlemsstaterne i forbindelse med 

overførsler til skrøbelige og ustabile regioner eller lande, navnlig regioner eller 

lande, der udviser en aggressiv adfærd i deres nærområde;" 

2. del: "opfordrer til en gennemgribende og systematisk kontrol med gennemførelsen af 

EU's sanktionsordning over for Rusland i forbindelse med våbeneksport og salg af 

teknologier med dobbelt anvendelse;" 

3. del:  "opfordrer medlemsstaterne til at oprette en liste over personer (herunder enheder og 

enkeltpersoner), der er blevet dømt for overtrædelse af våbeneksportrelateret 

lovgivning og for lignende tilfælde af påvist omdirigering, og over personer, som 

ikke er blevet dømt ved en domstol, men er kendt for at være indblandet i ulovlig 

våbenhandel eller i aktiviteter, der udgør en trussel mod den internationale 

sikkerhed;" 

4. del: "opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe detaljerede oplysninger om 

procedurer for tilbagekaldelse eller ophævelse af udstedte tilladelser for så vidt 

angår lande, der er genstand for en embargo;" 

 
§ 49 

1. del: "opfordrer til, at den parlamentariske kontrol styrkes på både nationalt og europæisk 

plan ved hjælp af årsberetninger til parlamenterne;" 

2. del: "opfordrer til, at den europæiske våbeneksport og den europæiske 

forsvarsindustripolitik drøftes på den næste interparlamentariske konference om 

FUSP/FSFP;" 
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§ 51 

1. del: "mener, at den teknologiske udvikling gør det stadig mere vanskeligt at skelne 

mellem rent militær og rent civil brug, og at der derfor skal sættes særlig fokus på 

listen over produkter med dobbelt anvendelse i lyset af Wassenaar-arrangementet;" 

2. del: "opfordrer NF/HR, medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at der ikke er 

nogen smuthuller på Wassenaar-arrangementets niveau eller mellem listen over 

militært udstyr og bilagene til forordningen om produkter med dobbelt anvendelse, 

og til at være særlig opmærksomme på ny teknologi af strategisk betydning," 

3. del:  "såsom fjernstyrede flysystemer, anvendt robotteknologi og overvågningsteknologi;" 

 
§ 54 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til 

effektivt at gennemføre og håndhæve kontrollen med udførsel af produkter med 

dobbelt anvendelse, mæglervirksomhed og transit;" 

2. del: "glæder sig over de igangværende EU-finansierede programmer for 

kapacitetsopbygning, der skal støtte tredjelandes kontrolsystemer for udførsel af 

produkter med dobbelt anvendelse;" 

3. del:  "opfordrer medlemsstaterne til ligeledes at mobilisere uddannelseskapaciteter inden 

for EU;" 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1. del: "er dybt bekymret over udbredelsen af væbnede konflikter, navnlig konflikterne i 

Ukraine, Syrien, Irak, Libyen og Yemen samt alle internationale konflikter, som – i 

en stadig mere globaliseret verden – udgør en trussel mod den globale stabilitet og 

sikkerhed og har gjort EU's naboskabsområde mindre stabilt og mindre sikkert;" 

2. del: "bemærker, at overførsel af våben til lande i konflikt kan have bidraget til disse 

konflikter;" 

 
§ 46 

1. del: "minder om, at regeringerne har det politiske ansvar for, hvorvidt militære produkter 

eller produkter med dobbelt anvendelse eksporteres;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at give detaljerede oplysninger om hver enkelt af de 

tilladelser, der udstedes, således at det er muligt at foretage kontroller på EU-plan 

med henblik på at sikre, at der ikke er nogen lande, der undlader at opfylde 

kriterierne i den fælles holdning af hensyn til økonomiske, politiske eller personlige 

interesser;" 

3. del:  "opfordrer til, at EU-Udenrigstjenesten/COARM påtager sig opgaven med at 

kontrollere tilladelser, som menes ikke at opfylde kriterierne i den fælles holdning;" 
 

Diverse 

Erratum: Vedrører alle sprogudgaver. 
 

 

12. Patenter og planteforædleres rettigheder 

Forslag til beslutning: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

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 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Før § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 222, 265, 40 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 413, 86, 28 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: endelig afstemning 

GUE/NGL: § 4 (3. del), ændringsforslag 1, 5 

Verts/ALE § 4 (3. del), ændringsforslag 1, 5 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 4 

1. del: teksten uden ordene "der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder" 

og "– i relevant omfang –" 

2. del: "der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder" 

3. del:  "– i relevant omfang –" 
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13. Situationen i Burundi 

Forslag til beslutning: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1348/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 § originaltekst vs +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD AN - 207, 275, 15 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 16 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 22 

1. del: "opfordrer AU, FN og EU til alvorligt at overveje den regionale dimension og 

forhindre enhver yderligere destabilisering af regionen" 

2. del: "ved at øge deres tilstedeværelse på stedet" 

3. del:  "navnlig ved at opretholde en politisk dialog mellem landene i regionen;" 

4. del: "opfordrer indtrængende i denne forbindelse AU til at overveje, i samarbejde med 

FN's Sikkerhedsråd, at udsende en afrikansk ledet fredsbevarende mission, hvis 

sikkerheds- og menneskerettighedssituationen forværres yderligere i Burundi;" 

 
ECR: 

§ 24 

1. del: "mener, at Burundis problemer hænger sammen med de stridigheder, der er 

forbundet med kontrollen over frugtbar jord, indkomstulighed og 

forskelsbehandling;" 

2. del: "opfordrer i denne forbindelse til indførelse af en ansvarlig lovgivningsmæssig 

ramme for, hvordan virksomheder skal overholde menneskerettighedsforpligtelser 

og forpligtelser med hensyn til sociale og miljømæssige standarder;" 
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14. Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo 

Forslag til beslutning: B8-1346/2015 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1346/2015  

(DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Efter § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE VE - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Efter § H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 


