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↓ 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. Bemyndigelse af Østrig til at undertegne og ratificere og Malta til at tiltræde 

Haagerkonventionen af 15. november 1965 *** 

Henstilling: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Aftale mellem EU og San Marino om automatisk udveksling af finansielle 

kontooplysninger * 

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 607, 22, 18 

 

 

3. Kroatiens tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af Unionens finansielle 

interesser * 

Betænkning: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 599, 26, 26 
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4. Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og 

øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I 

Betænkning: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

177PC kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-176 kor. udv.  ↓  

Efter art 13 181= 

183= 

EFDD, ENF AN - 77, 567, 6 

Art 14, § 1, indledning 178 EFDD AN - 62, 580, 6 

Art 14, § 1, litra a) (art 

17, § 1, litra a), 

i am 177) 

179S EFDD AN - 56, 581, 9 

177PC kor. udv.  +  

Art 16 (art 19 i am 

177) 

180S EFDD AN - 58, 586, 5 

177PC kor. udv.  +  

Efter § 13 182 ENF  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 576, 56, 21 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD am 178, 179, 180, 181 

ENF am 181, 183 
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5. Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I 

Betænkning: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

16 mere end 40 

medlemmer 

AN - 114, 528, 9 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - afstemning 

under ét 

1-3 kor. udv.  +  

Art 1, § 1 13 mere end 40 

medlemmer 

VE - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

mere end 40 

medlemmer 

AN + 432, 176, 43 

Art 2, § 1 6 EFDD  -  

Art 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

mere end 40 

medlemmer 

AN - 188, 434, 29 

Art 5, § 1 8 EFDD  -  

Efter art 5 17 GUE/NGL  -  

4 kor. udv.  +  

Art 6, efter § 1 9 EFDD  -  

Art 7, § 2 10 EFDD AN - 92, 513, 47 

§ 9 11= 

15= 

mere end 40 

medlemmer  

PPE 

VE + 424, 191, 34 

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 475, 126, 35 

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN afstemning udsat  

(forretningsordenens artikel 61, stk. 

2) 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD am 5, 7, 10, 16 

ENF am 16, Kommissionens forslag 
 

 

6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – 

EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Betænkning: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne 

stemmer)

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

Betænkning: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 6 ALDE AN - 136, 469, 45 

§ originaltekst vs +  

Efter § 1 4 Verts/ALE AN - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

Efter § 2 5 Verts/ALE AN - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § originaltekst vs +  

Efter § 7 12 EFDD AN - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE AN - 138, 481, 30 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst vs +  

§ 10 13 EFDD AN - 68, 561, 22 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Efter § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD AN - 121, 496, 32 

§ 12 § originaltekst vs +  

Efter § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE AN - 167, 460, 26 

16 EFDD AN - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL AN - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § originaltekst vs +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

Efter § 20 33 GUE/NGL AN - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE AN - 129, 495, 27 

§ originaltekst div   

1 +  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_DA.doc 7 PE 578.054 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 390, 205, 48 

Efter § 21 3 Verts/ALE AN - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE AN - 120, 505, 19 

§ originaltekst vs +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

Efter § 25 19 EFDD AN - 123, 506, 21 

§ 26 § originaltekst vs +  

Efter § 26 1 Verts/ALE AN - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE AN - 78, 508, 57 

20 EFDD AN - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 457, 168, 24 

2/AN + 463, 161, 9 

3/AN + 462, 171, 7 

Efter § 28 21 EFDD AN - 175, 464, 7 

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 32 22 EFDD AN - 159, 473, 16 

§ originaltekst vs +  

Underoverskrift før 

§ 33 

37 GUE/NGL AN - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL AN - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst vs +  

§ 37 40 GUE/NGL AN - 161, 470, 18 

§ 38 § originaltekst vs +  

§ 40 § originaltekst vs +  

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § originaltekst vs +  

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 508, 98, 47 

§ 48 § originaltekst vs +  

§ 51 § originaltekst vs +  

§ A 23 GUE/NGL  -  

Efter § H 24 GUE/NGL  -  

§ I § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 395, 203, 50 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL am 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD am 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE am 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE am 6, 7, 8, 9, 10 

ECR §§21 (2. del), 47 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, I 

Verts/ALE § 1 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 10 

1. del: "er opmærksom på den igangværende proces med nedbringelse af gearingen i den 

private sektor; understreger, at investeringsniveauet i Europa er betydeligt lavere end 

før krisen;" 

2. del: "understreger i den forbindelse betydningen af en hurtig implementering af 

bankunionen og strukturreformen på bankområdet" 

3. del:  "samt vigtigheden af at fremme egenkapitalinvesteringer i SMV'er gennem en 

kapitalmarkedsunion;" 

4. del: "opfordrer til maksimal udnyttelse af EFSI og COSME til at forbedre SMV'ernes 

adgang til finansiering; mener, at større lovgivningsmæssig forudsigelighed på det 

indre marked ville øge investorernes tillid;" 

 
§ 15 

1. del: "understreger betydningen af større ressource- og energieffektivitet, herunder 

gennem udvikling af den cirkulære økonomi;" 

2. del: "understreger betydningen af videreudvikling af en ægte energiunion baseret på 

solidaritet, effektivitet og diversitet, uden at glemme de indenlandske energikilder, 

herunder vedvarende energi; opfordrer Kommissionen til at medtage disse spørgsmål 

i de landespecifikke henstillinger i de tilfælde, hvor det er mest relevant for 

konkurrenceevne og bæredygtig vækst;" 

 
§ 30 

1. del: "minder om, at lønfastsættelse er et anliggende for uafhængige kollektive 

overenskomstforhandlinger," 

2. del: "og opfordrer de relevante aktører til at sikre en både ansvarlig og vækstvenlig 

lønudvikling, som afspejler udviklingen i produktiviteten; opfordrer navnlig de 

relevante aktører i lande, som har underskud eller er tæt på balance på de løbende 

poster, til at fortsætte bestræbelserne på at styrke produktiviteten og opretholde 

konkurrenceevnen; opfordrer samtidig de relevante aktører i lande med stort 

overskud til at anvende den overskydende opsparing til at stimulere den 

indenlandske efterspørgsel og investeringerne;" 

 
ECR 

§ 21 

1. del: "insisterer på, at stabilitets- og vækstpagten skal gennemføres" 

2. del: "under fuld anvendelse af dens eksisterende fleksibilitetsbestemmelser i 

overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 13. januar 2015 

(COM(2015)0012), bl.a. for at støtte øgede investeringer samt håndtere 

sikkerhedstrusler og flygtningestrømme;" 
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§ 47 

1. del: "gentager behovet for en skattemæssig ramme, der belønner udvikling af 

bæredygtige politikker og er i overensstemmelse med princippet om, at forureneren 

betaler, og dermed sender de rette signaler vedrørende investering i 

ressourceeffektivitet, modernisering af produktionsprocesser og fremstilling af mere 

reparationsvenlige og holdbare produkter;" 

2. del: "gentager nødvendigheden af at udfase miljøskadelige subsidier, herunder til fossile 

brændstoffer, og flytte beskatningen væk fra arbejde og over på miljøforurening;" 

 
Verts/ALE 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene "at for mange medlemsstater indebærer dette en indsats for 

vækstfremmende finanspolitisk konsolidering; bemærker på den anden side," 

2. del: disse ord 

 
§ 28 

1. del: teksten uden ordene "velkomment" og "er klar over, at visse medlemsstaters 

overskud på de løbende poster ledsages af positive spillovereffekter på hele 

værdikæden, hvilket er til fordel for andre medlemsstater på forskellige måder;" 

2. del: "velkomment" 

3. del:  "er klar over, at visse medlemsstaters overskud på de løbende poster ledsages af 

positive spillovereffekter på hele værdikæden, hvilket er til fordel for andre 

medlemsstater på forskellige måder;" 
 

Diverse 

Am 17 var blevet trukket tilbage. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL-Gruppen) havde trukket sin underskrift til ændringsforslag 25 

tilbage. 

Martina Anderson havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 35 for GUE/NGL-Gruppen. 
 

 

8. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om 

beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 

Betænkning: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs +  

§ 3 § originaltekst AN + 448, 170, 22 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/AN + 522, 103, 18 

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaltekst vs/VE + 303, 272, 64 

§ 19 § originaltekst AN + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 478, 136, 30 

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 198, 379, 68 

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaltekst vs +  

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 390, 235, 16 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 39 § originaltekst vs +  

§ 41 § originaltekst div   

1/VE + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § originaltekst div   

1/AN + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 52 § originaltekst vs +  

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 62 § originaltekst AN + 357, 245, 42 

§ 63 § originaltekst AN + 402, 180, 51 

§ 64 § originaltekst div   

1/AN + 469, 121, 46 

2/AN + 443, 169, 11 

3/AN + 456, 154, 26 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_DA.doc 13 PE 578.054 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

4/AN + 510, 119, 5 

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaltekst AN + 450, 182, 2 

§ A § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 458, 180, 0 

§ I § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 404, 201, 35 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §§ 3, 14 (5. del), 20 (2. del), 42 (1. del), 63, 64, 70 

ALDE §§ 19, 64 (3. del) 

S&D § 62 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE §§ 27, 62 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 16 

1. del: teksten uden ordene "en effektiv finanspolitisk konsolidering" 

2. del: disse ord 

 
§ 20 

1. del: teksten uden ordene "påpeger, at adskillige medlemsstater har gennemført reformer 

med positive virkninger, der har været synlige for eksempel i form af voksende 

beskæftigelsestal, men" 

2. del: disse ord 
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§ 42 

1. del: "glæder sig over oprettelsen af EFSI i dens første år og den rolle, den har spillet i at 

støtte de bedste projekter på europæisk plan;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at sikre, at EFSI skaber mulighed for bedre social og 

økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne og deres regioner inden for EU, og 

at alle medlemsstater gør brug af muligheden for at få adgang til denne fond i 

overensstemmelse med samhørighedspolitikkens målsætninger; opfordrer 

Kommissionen til at overvåge og kontrollere investeringerne under EFSI; mener, at 

der bør offentliggøres en rapport, som reviderer og måler de økonomiske og sociale 

virkninger af de pågældende investeringer i faste priser;" 

 
PPE 

§ 22 

1. del: "glæder sig over Kommissionens initiativ i forbindelse med investering i 

menneskelig kapital med henblik på at genoprette beskæftigelsesniveauet og den 

bæredygtige vækst, men er overordentlig bekymret over, at de offentlige udgifter til 

uddannelse er faldet med 3,2 %23 siden 2010, idet de er faldet i elleve medlemsstater 

i løbet af det seneste år, for hvilket der foreligger tal (2013);" 

2. del: "understreger, at reformerne for at være effektive bør fokusere på skolernes 

læseplaner og den offentlige sektor;" 

 
GUE/NGL 

§ A 

1. del: "der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten har været langsomt faldende siden 

anden halvdel af 2013, men at den dog ikke er faldet tilstrækkeligt til at kunne 

dæmme op for arbejdsløshed og fattigdom, til trods for visse gunstige 

makroøkonomiske politikker og strukturreformer; der henviser til, at den imidlertid 

stadig er for høj i mange medlemsstater og i øjeblikket berører 9,9 % af 

arbejdskraften, dvs. 23 millioner europæere, hvoraf ca. halvdelen er langtidsledige, 

og over 10 % i euroområdet, hvilket stadig er langt over tallene for 2008; der 

henviser til, at det heraf tydeligt fremgår, at det er af afgørende betydning at tage 

hensyn til specifikke mikroøkonomiske forhold," 

2. del: "samt behovet for yderligere socialt retfærdige strukturelle reformer, hvis sociale 

konsekvenser skal vurderes, inden de træder i kraft;" 

 
§ 6 

1. del: teksten uden ordene "med henblik på at imødegå de demografiske ændringer på en 

sådan måde, at medlemsstaternes uddannelsessystemer tilpasses bedre til 

arbejdsmarkedets behov" 

2. del: disse ord 

 
§ 25 

1. del: teksten uden ordene "den generelle konkurrenceevne, idet de også sikrer" og 

"opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at mindske de administrative byrder for 

at fremme iværksættervirksomhed blandt unge;" 

2. del: disse ord 

 
§ 43 

1. del: teksten uden ordene "eller udvikling af menneskelig kapital eller for at fremme 

bæredygtig, inklusiv vækst" og "af de forventede økonomiske og sociale resultater" 

2. del: disse ord 
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§ 59 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte arbejdskraftens mobilitet 

inden for EU overalt i Unionen som en vej til at skabe muligheder for såvel 

arbejdstagere som virksomheder;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at anvende og fremme de europæiske værktøjer, der 

er til rådighed til at lette arbejdskraftens mobilitet, navnlig det europæiske jobnet 

Eures; tilskynder medlemsstaterne til i grænseregioner med en meget høj 

arbejdsmobilitet at udvikle grænseoverskridende Eures-partnerskaber for at hjælpe 

arbejdstagerne til at blive mobile;" 

 
§ 69 

1. del: teksten uden ordene "i alle faser af det europæiske semester", "i denne forbindelse" 

og "og den strømlinede tilgang, der blev indført med den årlige vækstundersøgelse 

for 2015; påpeger imidlertid, at situationen i mange medlemsstater stadig er 

mangelfuld på nationalt plan" 

2. del: disse ord 

 
ALDE 

§ 29 

1. del: teksten uden ordene "til at overveje at anvende en mere favorabel finanspolitisk 

differentiering, der retter sig efter antallet af børn i en husstand" 

2. del: disse ord 

 
§ 41 

1. del: "understreger den høje samfundsmæssige og økonomiske værdi af investeringer i 

social beskyttelse, herunder sociale tjenesteydelser;" 

2. del: "påpeger, at der bør sikres mere fleksibilitet for sådanne sociale investeringer inden 

for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, og tilskynder derfor 

medlemsstaterne til at investere i sociale tjenesteydelser med henblik på at skabe en 

positiv social og økonomisk udvikling;" 

 
§ 53 

1. del: "er bekymret over, at et job ikke længere i sig selv er nogen garanti for, at man 

slipper ud af fattigdom, eller det bedste redskab til at sikre social inklusion, idet 12,7 

% af alle erhvervsaktive levede i fattigdom på trods af deres arbejde i 2014, en 

stigning på 11 % i forhold til 2009; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en 

integreret strategi for bekæmpelse af fattigdom i EU med henblik på at tackle det 

flerdimensionale problem med fattigdom inden for alle grupper, navnlig blandt de 

mest sårbare, og fremme integreret aktiv inklusion, som understøttes af retten til 

anstændig social beskyttelse;" 

2. del: "gentager i denne forbindelse sin opfordring til Kommissionen om at foreslå et 

initiativ til fremme af indførelsen af minimumsindkomster i medlemsstaterne uden at 

overtræde nærhedsprincippet;" 

 
§ I 

1. del: teksten uden ordene "der henviser til, at en sådan praksis er baseret på den 

psykologiske stigmatisering forbundet med arbejdsløshed, og at arbejdsgivere kan 

opfatte ældre arbejdsløse ansøgere som værende mindre kompetente og mindre 

beskæftigelsesegnede end personer i beskæftigelse;" 

2. del: disse ord 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_DA.doc 16 PE 578.054 

EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1. del: teksten uden ordene "bemærker, at EU som helhed og mange af dets medlemsstater 

fortsat lider under strukturelle problemer, som skal løses hurtigt;", "er bekymret over 

de sociale virkninger af de finanspolitiske tilpasninger, der fokuserer på at skære ned 

i udgifterne, og", "og socialt og økonomisk afbalancerede strukturelle reformer" og 

"og ansvarlig finanspolitisk konsolidering (idet der tages hensyn til 

gældsbæredygtigheden, konjunktursvingninger og investeringsgabet)" 

2. del: "bemærker, at EU som helhed og mange af dets medlemsstater fortsat lider under 

strukturelle problemer, som skal løses hurtigt;" 

3. del:  "er bekymret over de sociale virkninger af de finanspolitiske tilpasninger, der 

fokuserer på at skære ned i udgifterne, og" 

4. del: "og socialt og økonomisk afbalancerede strukturelle reformer 

5. del: "og ansvarlig finanspolitisk konsolidering (idet der tages hensyn til 

gældsbæredygtigheden, konjunktursvingninger og investeringsgabet)" 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1. del: Teksten uden litra a), b) og c) 

2. del: litra a) 

3. del:  litra b) 

4. del: litra c) 
 

 

9. Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 

Betænkning: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 1 mere end 76 

medlemmer 

AN - 222, 370, 39 

§ 27 2 mere end 76 

medlemmer 

AN - 229, 353, 48 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 46 3 mere end 76 

medlemmer 

AN + 498, 94, 45 

§ originaltekst AN ↓  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 462, 166, 7 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D § 46, am 3 

Verts/ALE § 46, am 1, 2, 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene "herunder arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger," 

2. del: disse ord 

 
§ 35 

1. del: teksten uden ordene ", som bør realiseres i overensstemmelse med de gældende 

juridiske standarder og forbrugerbeskyttelsesstandarder og på lige 

konkurrencevilkår" 

2. del: disse ord 

 
§ 52 

1. del: "er af den opfattelse, at markedstilsynsmyndighederne i det indre marked må 

styrkes, forbindes bedre og udrustes med tilstrækkeligt personale til at møde de 

aktuelle udfordringer, især dem der vedrører den globale konkurrence; opfordrer 

indtrængende nationale markedstilsynsmyndigheder til at indgå et tættere 

samarbejde og til at udveksle oplysninger og bedste praksis for effektivt at tackle 

forskellige former for illoyal konkurrence på det indre marked, bl.a. det store antal 

produkter, der er illegale og ikke opfylder bestemmelserne, hvilket medfører høje 

omkostninger for virksomheder, der opfylder kravene, samt høje risici for 

forbrugerne, især de mest sårbare forbrugere; er bekymret over, at Rådet for Den 

Europæiske Union er så længe om at vedtage produktsikkerheds- og 

markedsovervågningspakken, hvilket er en trussel mod sikkerheden af produkter i 

EU;" 

2. del: "opfordrer Rådet til omgående at vedtage den;" 
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10. Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien 

Forslag til beslutning: B8-0255/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning (B8-0255/2016)  

 (INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § originaltekst vs +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

Efter § 6 14 GUE/NGL  -  

Efter § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D VE - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D div   

1/VE + 317, 286, 16 

2 -  

Efter § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 25 7 S&D VE - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

Efter § 42 9 Verts/ALE div   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD AN - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaltekst vs +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 545, 67, 20 

3 +  

Efter betragtning M 11 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 479, 123, 31 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD am 3 

ENF § 59 (2. del), endelig afstemning 
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Anmodning om særskilt afstemning 

ECR § 58 

ENF § 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 11 

1. del: teksten uden ordene "og asymmetrisk" 

2. del: disse ord 

 
§ 13 

1. del: teksten uden ordene "asymmetrisk måde" 

2. del: disse ord 

 
S&D 

§ 23 

1. del: "opfordrer på det kraftigste Kommissionen og den tunesiske regering til at 

gennemføre en klar og præcis proces for inddragelse af det tunesiske og det 

europæiske civilsamfund i løbet af forhandlingerne og til at være innovative; er i 

denne forbindelse tilfreds med de tunesiske civilsamfunds rolle i den første runde af 

forhandlinger og kræver, at høringerne er åbne og gennemsigtige og tager større 

hensyn til det tunesiske civilsamfunds forskellige komponenter" 

2. del: "ved at bygge på bedste praksis som fastsat under andre lignende forhandlinger;" 

 
§ 44 

1. del: teksten uden ordene "at EU og Tunesien har alt at vinde ved en bedre gensidig 

adgang til deres landbrugsmarkeder, og" 

2. del: disse ord 

 
am 9 

1. del: teksten uden ordene "materielle eller proceduremæssige" 

2. del: disse ord 

 
ECR 

am 5 

1. del: "opfordrer imidlertid EU til, på samme måde som dets medlemsstater, EIB og 

EBRD, fortsat at stå ved tunesernes side og intensivere sine hjælpe- og 

bistandsprogrammer, herunder gennem indførelse af ekstraordinære autonome 

handelsforanstaltninger, for at hjælpe Tunesien med at konsolidere sin demokratiske 

proces; glæder sig over visse medlemsstaters iværksættelse af "partnerskaber for 

omdannelse af Tunesien"; opfordrer EU til at fortsætte sit program for mindskelse af 

regionale uligheder for så vidt angår adgang til basale sundhedsydelser i Tunesien;" 

2. del: "beklager dog, at Den Europæiske Union ikke har til hensigt at fremme 

foranstaltninger, som kan reducere en del af den tunesiske gæld, som hovedsagelig 

stammer fra det tidligere regime;" 

 
§ 57 

1. del: "opfordrer Kommissionen til i aftaleteksten at medtage en 

menneskerettighedsklausul," 

2. del: "som gør det muligt for EU ensidigt at suspendere anvendelsen af aftalen, hvis 

menneskerettighederne krænkes af modparten;" 
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Verts/ALE, ENF 

§ 59 

1. del: teksten uden ordene "en aftale om visumlempelse og" og "en tilbagetagelsesaftale" 

2. del: "en aftale om visumlempelse og" 

3. del:  "en tilbagetagelsesaftale" 
 

 

 

11. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

Efter § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10S PPE VE - 231, 393, 4 

§ 31 11S PPE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 526, 46, 55 
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Anmodning om opdelt afstemning 

S&D 

am 9 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte en stopper for 

hjemflyvningerne, herunder dem, der foretages af Frontex, og hele politikken med 

fælles tilbagesendelsesaktioner;" 

2. del: "glæder sig over Ombudsmandens opfordring til Frontex om at oprette en individuel 

klagemekanisme for eventuelle krænkelser af grundlæggende rettigheder med de 

størst mulige retlige garantier; opfordrer hende til at undersøge dette spørgsmål 

nærmere i lyset af den nuværende situation med et stigende antal flygtninge ved 

EU's grænser og klager over krænkelse af menneskerettighederne fra Frontex' side i 

forbindelse med kontrol ved EU’s ydre grænser;" 
 

 

12. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 

Betænkning: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 6S ENF  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE + 315, 303, 4 

Efter § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

Efter § 14 12 mere end 40 

medlemmer 

AN - 224, 370, 36 

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 321, 268, 29 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 307, 292, 22 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25, 1. afsnit 9 ECR  -  

Efter § 25 3 Verts/ALE  -  

Efter § 32 10 ECR AN - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

Efter § C 4 ENF  -  

§ D 5 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 400, 169, 59 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D am 12 

ECR am 10 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE 

§ 6 

1. del: "forventer, at ECB bidrager til de generelle økonomiske politikker i Unionen og til at 

nå deres mål i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF," 

2. del: "forudsat at dens hovedopgave, nemlig at sikre prisstabiliteten, ikke bringes i fare;" 

 
§ 8 

1. del: teksten uden ordene "den finanspolitiske konsolidering" 

2. del: disse ord 

 
§ 18 

1. del: teksten uden ordene "uanset dens primære mål om at understøtte prisstabiliteten" 

2. del: disse ord 
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§ 20 

1. del: "glæder sig over ECB's forsøg på at øge inflationen til under men tæt på 2 %, 

eftersom dette også kan bidrage til, at andre EU-politikker vil lykkes, og øge 

konkurrenceevnen, den økonomiske vækst og antallet af job i Europa, hvis det 

gennemføres samtidig med målrettet investering, ambitiøs og socialt balancerede 

strukturelle reformer 

2. del: "og finanspolitisk konsolidering;" 

 
Verts/ALE, ECR 

§ 15 

1. del: "opfordrer kraftigt de af euroområdets medlemsstater, der er genstand for et 

makroøkonomisk tilpasningsprogram, til at handle i overensstemmelse med artikel 

7, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 472/2013 af 21. maj 2013 

for at foretage en omfattende revision af deres offentlige finanser for bl.a. at vurdere 

de årsager, der har ført til opbygningen af de overdrevent høje gældsniveauer, samt 

for at finde frem til eventuelle uregelmæssigheder;" 

2. del: "understreger, at målet med denne revision bør være at få en bedre forståelse af 

tidligere fejltagelser," 

3. del:  "og ikke at påbegynde en ad hoc-gældsomlægningsproces, som kunne genudløse 

gældskrisen i nogle medlemsstater;" 
 

 

13. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning: B8-0250/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning (B8-0250/2016)  

 (INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL AN - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL AN - 101, 459, 55 

Efter § 6 2 ENF AN - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D AN + 479, 108, 28 

Efter § 8 3 ENF div   

1/AN - 84, 490, 44 

2/AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 10 GUE/NGL AN - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL AN - 151, 310, 156 

Efter § 11 12 GUE/NGL  -  

§ A 4 GUE/NGL AN - 123, 475, 18 

§ G § originaltekst vs +  

§ H 5 GUE/NGL  -  

§ K 6 GUE/NGL AN - 150, 459, 9 

§ M 7 GUE/NGL AN - 105, 454, 50 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 479, 123, 17 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D am 1 

PPE am 2, 3, 4, 6, 8, 11, endelig afstemning 

GUE/NGL am 7, 9, 10, 11 

ENF am 2, 3, 4, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § G 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF 

am 3 

1. del: teksten uden ordene "og eventuelt udelukke" og "fra forhandlingerne" 

2. del: disse ord 
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14. Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle 

medlemsstater 

Forslag til beslutning: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0251/2016  

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

Efter § 4 4 GUE/NGL  -  

Efter § 5 5 GUE/NGL  -  

Efter § A 1 GUE/NGL  -  

Efter § B 2 GUE/NGL  -  

Efter § C 3 GUE/NGL  -  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 289, 310, 5 

§ H § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR, S&D § H 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE 

§ G 

1. del: teksten uden ordet "EU-dækkende" 

2. del: dette ord 
 

 

15. Den humanitære situation i Yemen 

Forslag til beslutning: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning fra en politisk gruppe 

B8-0147/2016  ECR  -  

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE VE + 304, 285, 15 

§ 6 § originaltekst AN + 552, 31, 18 

Efter § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

AN + 359, 212, 31 

§ B 2 PPE VE + 434, 148, 19 

§ N § originaltekst div   

1/AN + 556, 33, 14 

2/AN + 353, 232, 23 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 449, 36, 78 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE § 6, § N, am 1, endelig afstemning 

ALDE § N, am 1 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ N 

1. del: "der henviser til, at nogle af EU’s medlemsstater er fortsat med at tillade overførsler 

af våben og relaterede genstande til Saudi-Arabien, siden krigen begyndte;" 

2. del: "der henviser til, at sådanne overførsler er i strid med den fælles holdning 

2008/944/FUSP om kontrol med våbeneksport, som udtrykkeligt udelukker, at 

medlemsstaterne kan udstede tilladelse til at eksportere våben, hvis der er en klar 

risiko for, at den militærteknologi eller det militærudstyr, der skal eksporteres, kan 

blive anvendt til alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og undergrave den 

regionale fred, sikkerhed og stabilitet; " 
 

Diverse 

Catherine Bearder (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 

RC-B8-0151/2016. 

 

 

 


