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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 
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+ 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. Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo *** 

Henstilling: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om 

emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag fra Formandskonferencen 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

3. Associeringsaftaler / vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, 

Moldova og Ukraine 

Forslag til beslutning: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, 

B8-0080/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

Efter § 8 8 GUE/NGL  -  

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 15 5 GUE/NGL AN - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § originaltekst  + ændret mundtligt 

Efter § 29 11 GUE/NGL VE - 102, 488, 71 

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 300, 349, 14 

Efter § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

Efter § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL AN - 139, 510, 14 

§ originaltekst AN + 468, 166, 27  

ændret mundtligt 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § B 1 GUE/NGL  +  

§ C 2 GUE/NGL AN - 126, 505, 35 

Efter § C 3 GUE/NGL  -  

Efter § E 4 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 2, 5, 14, 17 

ALDE § 44 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1. del: "glæder sig over ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2016 af DCFTA'en mellem EU og 

Ukraine; fordømmer imidlertid, at Den Russiske Føderation ensidigt har suspenderet 

sin frihandelsaftale med Ukraine, indført kraftige handelsrestriktioner på ukrainsk 

eksport til Rusland og forhindrer transit af varer til tredjelande, og herved krænker 

WTO's og andre bilaterale handelsaftaler;" 

2. del: "opfordrer indtrængende EU til at støtte Ukraine i denne og fremtidige tvister med 

Rusland, som tages op i Verdenshandelsorganisationen," 

3. del:  "ved at påberåbe sig status som tredjepart;" 
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Diverse 

Michael Gahler havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 26: 

"26. glæder sig over dannelsen af en ny regering efter en lang periode med dødvande og mislykkede 

forsøg på at danne en regering den 4. og 13. januar 2016; opfordrer indtrængende de politiske kræfter i 

Moldova til at fremskynde uden yderligere forsinkelse reformprocessen til gavn for alle moldovere, 

blandt andet med henblik på at leve op til kravene fra Verdensbanken og Den Internationale 

Valutafond (IMF); ; opfordrer til undgåelsen af  de alvorlige geopolitiske konsekvenser af en 

yderligere politisk krise og  minder de moldoviske partier om behovet for øget politisk stabilitet for at 

sikre en bæredygtig succes af reformerne og håber, at den nye regering vil være i stand til at levere 

væsentlige resultater;" 

 

Knut Fleckenstein havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 44: 

"44. noterer sig den kommende nederlandske rådgivende folkeafstemning om AA'en/DCFTA'en 

mellem EU og Ukraine; er overbevist om, at den nederlandske befolknings afgørelse vil blive truffet 

på grundlag af aftalens fordele og vil anerkende de mærkbare virkninger, den medfører for EU, og 

navnlig for Nederlandene;" 

 

Javier Nart (ALDE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0068/2016 tilbage. 
 

 

4. Bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den 

Europæiske Union) 

Forslag til beslutning: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, 

B8-0059/2016, B8-0060/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL AN - 110, 527, 25 

§ 6 § originaltekst vs +  

§ 7 § originaltekst vs/VE + 492, 169, 0 

§ 8 § originaltekst AN + 480, 162, 23 

§ 11 § originaltekst AN + 385, 260, 17 

§ 12 § originaltekst AN + 396, 234, 36 

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst AN + 371, 250, 44 

§ H § originaltekst div   

1/AN + 448, 181, 36 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 380, 243, 41 

3/AN + 381, 247, 39 

§ I § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 406, 212, 51 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ 3, 8, 11, 12, 18, endelig afstemning 

GUE/NGL: am 1, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 6, 7, 17, § I 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ H 

1. del: teksten uden ordene "mere aktive inden for sikkerheds- og forsvarspolitik og fremme 

gennemførelsen af alle bestemmelser om sikkerheds- og forsvarspolitik i traktaterne, 

herunder dem, der omhandler" og "der henviser til, at EU-institutionerne bør støtte 

alle medlemsstaterne i deres bestræbelser på at gennemføre disse bestemmelser fuldt 

ud;" 

2. del: "mere aktive inden for sikkerheds- og forsvarspolitik og fremme gennemførelsen af 

alle bestemmelser om sikkerheds- og forsvarspolitik i traktaterne, herunder dem, der 

omhandler" 

3. del:  "der henviser til, at EU-institutionerne bør støtte alle medlemsstaterne i deres 

bestræbelser på at gennemføre disse bestemmelser fuldt ud;" 
 

Diverse 

Ulrike Lunacek og Klaus Buchner havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0045/2016 

på Verts/ALE-Gruppens vegne 
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5. EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 

Forslag til beslutning: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, 
B8-0065/2016, B8-0066/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE VE - 307, 320, 28 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 530, 131, 5 

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 523, 131, 12 

3/AN + 527, 96, 37 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 352, 274, 38 

§ 34 § originaltekst AN + 515, 135, 16 

§ 38 § originaltekst div   

1/AN + 548, 21, 98 

2/AN + 485, 100, 75 

§ 45 § originaltekst div   

1/AN + 552, 46, 65 

2/AN + 476, 119, 58 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 46 § originaltekst AN + 473, 127, 62 

§ 86 § originaltekst AN + 614, 30, 22 

§ 89 § originaltekst AN + 360, 274, 33 

§ H 1 Verts/ALE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 335, 230, 102 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE § 86 

S&D: §§ 38, 45, 46, endelig afstemning 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 29 

1. del: teksten uden ordene "og klimaændringer" 

2. del: disse ord 
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§ 31 

1. del: "minder om, at alle stater har en forpligtelse til at respektere og beskytte 

menneskerettighederne for alle personer under deres jurisdiktion uanset deres 

nationalitet eller oprindelse og uanset deres indvandrerstatus; minder om, at en 

samlet strategi for migration er tæt forbundet med udviklingspolitikken og den 

humanitære bistandspolitik, herunder etablering af humanitære korridorer og 

levering af humanitære visa; gentager sin opfordring til, at alt samarbejde på 

migrationsområdet og alle tilbagetagelsesaftaler med lande uden for EU skal 

overholde folkeretten; minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør 

gennemføres med fuld respekt for migranternes menneskerettigheder på grundlag af 

frie og informerede beslutninger, og kun når beskyttelsen af deres rettigheder er 

garanteret i deres hjemland; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for 

vilkårlige anholdelser og vilkårlig tilbageholdelse af migranter; udtrykker bekymring 

over forskelsbehandlingen af migranter og flygtninge og krænkelser af disse 

personers rettigheder;" uden ordene "herunder etablering af humanitære korridorer 

og levering af humanitære visa;" 

2. del: "herunder etablering af humanitære korridorer og levering af humanitære visa;" 

3. del:  "opfordrer FN's medlemsstater og EU's medlemsstater til at respektere retten til at 

søge om og få asyl;" 

 
§ 32 

1. del: "glæder sig over Parisaftalen inden for rammerne af De Forenede Nationers 

rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter tilpasning, 

afbødning, teknologiudvikling og -overførsel samt kapacitetsopbygning; opfordrer 

alle signatarstaterne til at opfylde deres forpligtelser;" 

2. del: "beklager den manglende henvisning til verdenserklæringen om 

menneskerettighederne i UNFCCC og opfordrer til, at alle UNFCCC's politikker og 

aktioner baseres på menneskerettighederne;" 

 
PPE: 

§ 38 

1. del: teksten uden ordene "seksuel og reproduktiv" og "seksuel og reproduktiv" 

2. del: disse ord 

 
§ 45 

1. del: teksten uden ordene "og kønsidentitet" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Davor Ivo Stier (PPE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag (RC-B8-

0050/2016) tilbage 
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6. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 11 PPE div   

1/VE + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE VE - 249, 388, 19 

§ originaltekst div   

1/VE + 509, 109, 22 

2/VE - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ originaltekst vs +  

§ 8 6 Verts/ALE VE + 565, 85, 4 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § originaltekst AN + 378, 275, 8 

§ 21 § originaltekst div   

1/AN + 527, 115, 14 

2/AN + 529, 112, 8 

§ 23 § originaltekst div   

1/AN + 532, 113, 7 

2/AN - 315, 326, 12 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1/AN + 579, 56, 16 

2/AN + 343, 287, 9 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE VE - 301, 331, 9 

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE - 273, 353, 8 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 44 § originaltekst vs +  

§ E 1 Verts/ALE VE + 324, 284, 20 

Efter § K 2 Verts/ALE  -  

§ O 10 PPE  -  

§ Q 3 Verts/ALE  -  

§ originaltekst vs/VE + 428, 173, 30 

§ X § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AG § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 481, 67, 44 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: §§ 12, 23, 24 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE § 44 

GUE/NGL: §§ 5, 6, considérant Q 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 21 

1. del: "beklager, at chartret om grundlæggende rettigheder ikke er blevet vedtaget i 

samtlige medlemsstater, og at chartrets gennemførelse har vist sig at være forbundet 

med usikkerhedsmomenter og i et vist omfang har været en skuffelse for mange 

borgere; beklager også, at den europæiske menneskerettighedskonvention endnu 

ikke er vedtaget af EU som sådan i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU, og at de 

europæiske borgere ikke har adgang til tilstrækkelige oplysninger om de procedurer, 

der er indført i denne henseende;" 

2. del: "beklager, at Kommissionen har anlagt en restriktiv fortolkning af artikel 51 i 

chartret om grundlæggende rettigheder, som fastslår, at bestemmelserne i chartret er 

rettet til EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af 

nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten; 

erindrer om, at Kommissionen ofte har erklæret sig ude af stand til at handle med 

hensyn til grundlæggende rettigheder, når udvalget har anmodet om det, under 

henvisning til artikel 51 i chartret; understreger, at borgernes forventninger ofte 

overgår det, chartrets bestemmelser rent juridisk giver grundlag for; anmoder 

Kommissionen om at tilnærme sig borgernes forventninger og finde en ny 

indfaldsvinkel med hensyn til fortolkningen af artikel 51;" 

 
ALDE 

§ 23 

1. del: teksten uden ordene "og afvisning af" og "og de uigennemsigtige forhandlinger" 

2. del: disse ord 

 
§ 24 

1. del: "henleder opmærksomheden på den udtalelse, som udvalget har afgivet vedrørende 

Kommissionens henstillinger om forhandlingerne om TTIP, i hvilken det, på linje 

med et stort antal andragender," 

2. del: "afviser voldgiftsinstrumentet ISDS og beklager, at det europæiske borgerinitiativ 

mod TTIP blev afvist;" 

 
§ 29 

1. del: Teksten uden ordet "negative" 

2. del: dette ord 
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§ AG 

1. del: tksten uden ordene " med konkrete forslag" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 9 

1. del: "anmoder om, at Kommissionen af hensyn til gennemsigtigheden og i en ånd af 

loyalt samarbejde mellem de forskellige EU-institutioner letter adgangen til 

dokumenter med alle relevante oplysninger i forbindelse med EU Pilot-procedurer, 

navnlig i sager vedrørende eksisterende andragender, herunder udvekslingen af 

spørgsmål og svar mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat," 

2. del: "i det mindste når proceduren er afsluttet;" 

 
§ 35 

1. del: teksten uden ordene "og med Retsudvalget som led i det europæiske borgerinitiativ 

med betegnelsen "En af os" ("One of Us")" 

2. del: disse ord 

 
§ X 

1. del: teksten uden ordene "der henviser til, at afgørelsen om, hvorvidt betingelserne for 

behandling er opfyldt, skal baseres på sådanne juridiske og tekniske kriterier og ikke 

må influeres af politiske overvejelser;" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1. del: teksten uden ordene "ved at udnævne interne ordførere" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

ændringsforslag 11 

1. del: teksten uden ordene "betydningen af at efterleve Europa-Parlamentets 

generalsekretærs administrative reform fra 2014, ifølge hvilken" 

2. del: disse ord 

 
§ 5 

1. del: teksten uden ordene "mener desuden, at Parlamentet har en særlig forpligtelse til at 

sørge for, at der ikke går urimeligt lang tid, inden det for andragender, der ikke 

opfylder betingelserne for behandling, eller som er grundløse, fastslås, at de ikke 

opfylder betingelserne, eller de afsluttes;" og "i denne forbindelse" 

2. del: disse ord 
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7. EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og 

britiske statsborgere 

Forslag til beslutning: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, 

B8-0096/2016, B8-0099/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0085/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Diverse 

 
Victor Negrescu (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
RC-B8-0085/2016. 
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8. Etiopien 

Forslag til beslutning: B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, 

B8-0100/2016, B8-0121/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2016  

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

§ 16 1 GUE/NGL VE - 32, 41, 1 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Diverse 

Victor Negrescu (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 

RC-B8-0082/2016. 
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9. Nordkorea 

Forslag til beslutning: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, 

B8-0097/2016, B8-0098/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0083/2016  

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

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 65, 2, 10 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 4 

1. del: "er overbevist om, at tiden er inde til, at det internationale samfund tager konkrete 

skridt til at gøre en ende på gerningsmændenes straffrihed; kræver, at de 

hovedansvarlige for de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i Nordkorea, 

stilles til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol" 

2. del: "og pålægges målrettede sanktioner;" 
 

Diverse 

Victor Negrescu (S&D-Gruppen) og Barbara Spinelli (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes 

underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-0083/2016. 
 


