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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC Kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art Artikel 

FB Beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre i Letland * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 590, 35, 74 

 

 

2. Uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager 

***I 

Betænkning: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

52 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-51 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 577, 48, 86 

 

 

3. Personlige værnemidler ***I 

Betænkning: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

158 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-157 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 606, 53, 50 
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4. Gasapparater ***I 

Betænkning: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

203 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-202 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 629, 63, 16 

 

 

5. Tovbaneanlæg ***I 

Betænkning: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

148 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-147 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 639, 69, 2 

 

6. Indsigelse mod delegeret retsakt om anvendelse af et arrangement med generelle 

toldpræferencer 

Forslag til beslutning: B8-0044/2016 (kvalificeret flertal påkrævet for at vedtage beslutningsforslaget) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

Afstemning: beslutning  

(tekst som helhed) 

AN - 125, 530, 53 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: endelig afstemning 
 

7. Indsigelse mod delegeret retsakt om de særlige krav til sammensætningen af og 

oplysning om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad 

Forslag til beslutning: B8-0067/2016 (kvalificeret flertal påkrævet for at vedtage beslutningsforslaget) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0067/2016  

(ENVI) 

Efter art 4 2 Verts/ALE AN + 352, 276, 73 

§ 3 § originaltekst vs/VE - 212, 456, 31 

§ 4 § originaltekst vs -  

§ 8 3 S&D  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ C 1 Verts/ALE AN + 355, 308, 44 

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ F § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ G § originaltekst vs -  

§ J § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 393, 305, 12 

 



P8_PV(2016)01-20(VOT)_DA.doc 5 PE 576.419 

 
Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE am 1, 2, endelig afstemning 
 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, §§ G, J 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 8 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at forsinke vedtagelsen af denne delegerede retsakt 

indtil dens egen rapport om modermælkserstatninger til småbørn er blevet 

offentliggjort, og indtil EFSA har offentliggjort sin undersøgelse om betydningen af 

sukker og tidlig indførelse af forarbejdede fødevarer i forhold til optimale 

anbefalinger vedrørende spædbørns- og småbørnsernæring," 

2. del: "navnlig for så vidt angår undermineringen af amning og forværringen af fedme 

blandt børn;" 

 
§ E 

1. del: teksten uden ordene "anbefaler, at spædbørn udelukkende bør ammes i de første seks 

måneder af deres liv, og"+ 

2. del: disse ord 

 
§ F 

1. del: "der henviser til, at alle medlemsstater tilsluttede sig den internationale kodeks for 

markedsføring af modermælkserstatninger, som blev vedtaget af 

Verdenssundhedsforsamlingen (WHA) i 1981 (herefter "den internationale kodeks"), 

og til de 16 efterfølgende WHA-resolutioner," 

2. del: "som har til formål at sikre, at alle forældre og omsorgspersoner modtager objektive 

og reelt uafhængige oplysninger med henblik på at fjerne hindringer for amning og 

sikre, at modermælkserstatninger anvendes sikkert, hvis de er nødvendige;" 
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8. Fredsprocessen i Colombia 

Forslag til beslutning: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, 

B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0041/2016 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Diverse 

Igor Šoltes (Verts/ALE) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-0041/2016.  

 
 

 


