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BILAG 
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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 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer ***I 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0037/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 665, 24, 5 

 

 

2. Omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler 

(kodifikation) ***I 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0038/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 664, 29, 4 

 

 

3. Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Andorra om beskatning af indtægter 

fra opsparing i form af rentebetalinger * 

Betænkning: Miguel Viegas (A8-0047/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 647, 29, 21 

 

 

4. Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) 

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016) (hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 
182, stk. 1)) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning SEC + 535, 52, 108 
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5. Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager ***I 

Betænkning: Caterina Chinnici (A8-0020/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed -

Blok nr. 2 

78 kor. udv.  +  

Blok nr. 1 1-77 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 613, 30, 56 

 

 

6. Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III 

Betænkning: Jens Geier (A8-0036/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 25 GUE/NGL  -  

Efter § 1 26 GUE/NGL AN - 258, 357, 85 

§ 2 5 ECR  -  

27 GUE/NGL  -  

Efter § 2 28 GUE/NGL  -  

Efter § 2, 

underoverskrift 2 

29 GUE/NGL AN - 99, 505, 97 

Efter § 2, efter 

underoverskrift 2 

30 GUE/NGL AN - 63, 562, 74 

§ 3 8 EFDD AN - 96, 558, 43 

31 GUE/NGL  -  

§ 4 9 EFDD  -  

32 GUE/NGL div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1/AN - 48, 581, 73 

2 ↓  

§ 5 10 EFDD  -  

33 GUE/NGL  -  

§ 6 11 EFDD  -  

21 PPE VE + 342, 336, 22 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 7 34 GUE/NGL  -  

Efter § 7 35 GUE/NGL AN - 81, 587, 34 

§ 8 12 EFDD  -  

Efter § 8 36 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  

§ 9 38S GUE/NGL AN - 98, 595, 11 

1 Verts/ALE VE + 617, 72, 14 

§ 10 13 EFDD AN - 121, 555, 27 

§ 12 14 EFDD  -  

§ 14 15 EFDD AN - 142, 522, 41 

Efter § 14 16 EFDD AN - 191, 482, 28 

Efter § 15 39 GUE/NGL  -  

§ 17 17 EFDD  -  

22 S&D AN + 483, 206, 14 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 17 40 GUE/NGL AN - 120, 549, 36 

41 GUE/NGL div   

1/AN + 647, 33, 23 

2/AN - 147, 551, 6 

§ 18 23S S&D AN - 333, 358, 12 

42 GUE/NGL AN - 261, 431, 10 

§ 21 18 EFDD AN - 170, 481, 52 

§ 25 19 EFDD AN - 81, 564, 58 

Efter § 26 43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

§ 29 2 Verts/ALE AN - 99, 568, 37 

4 Verts/ALE AN - 132, 540, 30 

3 Verts/ALE AN - 134, 527, 39 

§ 30 6 ECR  -  

§ 31 7 ECR  -  

20 EFDD  -  

45 GUE/NGL  -  

Efter § B 24 GUE/NGL div   

1/AN - 113, 586, 5 

2/AN ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 425, 200, 78 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE ændringsforslag 2, 3, 4 

GUE/NGL ændringsforslag 24, 26, 29, 30, 32 (1. del), 35, 38, 40, 41, 42 

EFDD: ændringsforslag 8, 13, 15, 16, 18, 19 

S&D: ændringsforslag 22, 23 
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Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

ændringsforslag 24 

1. del: teksten uden ordene "understreger, at bidragene til budgetforøgelsen skal komme fra 

en forhøjelse af betalingerne fra de medlemsstater, der har den højeste 

bruttonationalindkomst (BNI) og den højeste indkomst pr. indbygger, således at den 

nuværende ubalancerede og uretfærdige fordelingsnøgle korrigeres;" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 32 

1. del: teksten uden ordene "mere harmoniseret og" 

2. del: disse ord 

 
ALDE: 

§ 6 

1. del: "beklager, at Unionens budget i de seneste år har været et indirekte offer for 

medlemsstaternes tvetydige opførsel, som har foranlediget dem til at betragte deres 

bidrag til Unionens budget som en byrde og behandle det som en justeringsvariabel;" 

2. del: "opfordrer i denne kontekst til mere fleksibilitet med hensyn til medlemsstaternes 

udgifter på specifikke områder såsom investeringer inden for rammerne af Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og bekæmpelse af 

arbejdsløshed, fattigdom og ulighed bl.a. i lyset af behovet for at løse de stigende 

sikkerhedstrusler og migrant- og flygtningekrisen;" 

3. del: "understreger, at EU's budget, som et investeringsbudget, kan skabe en særlig stor 

EU-merværdi ved at styrke væksten, konkurrenceevnen og skabelsen af 

arbejdspladser i medlemsstaterne; henleder opmærksomheden på behovet for, at 

medlemsstaternes bidrag til Unionens budget ikke behandles som en 

justeringsvariabel, der er underlagt makroøkonomiske betingelser; påpeger desuden 

igen merværdien af Unionens budget i form af synergier og stordriftsfordele; 

fremhæver den særlige situation for isolerede og perifere regioner," 

4. del "og mener, at medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet ikke bør tages i betragtning 

ved beregningen af deres strukturelle underskud;" 

 
am 41 

1. del: "udtrykker sin dybe bekymring over manglen på passende beskyttelse til uledsagede 

mindreårige på hele ruten til et sikkert sted og anmoder om en grundig undersøgelse 

af, hvad der er blevet af de 10.000 savnede børn, som Europol har  rapporteret om;" 

2. del: "anmoder om en grundig undersøgelse af alle foranstaltninger og projekter på 

områderne migration, asyl og grænseforvaltning, især de foranstaltninger og 

projekter, der har fået økonomisk støtte fra EU og gennemføres med støtte fra 

medlemsstaterne, med henblik på at kontrollere, at de er i overensstemmelse med 

EU-retten og folkeretten, navnlig FN's menneskerettighedserklæring,  

flygtningekonventionen fra 1951, konventionen om barnets rettigheder, den 

europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende 

rettigheder;" 
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7. Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning 

Betænkning: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 2 § originaltekst vs/VE + 414, 256, 25 

Efter § 4 3 EFDD  -  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 547, 123, 31 

§ 8 4 EFDD  -  

Efter § 9 5 EFDD  -  

§ 11 2 GUE/NGL  -  

6 EFDD  -  

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16, led 4 7 EFDD  -  

§ 16, led 8 8 EFDD  -  

Afstemning: afgørelse AN + 516, 92, 95 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE § 7 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D, ALDE: § 2 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 12 

1. del: "mener desuden, at der skal gøres bedre brug af ordninger om politisk dialog med 

nationale parlamenter; understreger i den forbindelse den vigtige rolle nationale 

parlamenter gives i Lissabontraktaten og understreger, at de, udover den rolle de har 

med at overvåge, at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet overholdes, 

kan yde positive bidrag inden for rammerne af den politiske dialog, hvilket de også 

gør; opfordrer til bedre brug af de eksisterende mekanismer vedrørende 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet som defineret i traktaterne;" 

2. del: "understreger behovet for mere fleksibilitet i håndhævelsen af fristen på otte uger for 

nationale parlamenter til at afgive en begrundet udtalelse om tilsidesættelse af 

nærhedsprincippet;" 

 
Verts/ALE 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene "understreger betydningen af den aftalte årlige undersøgelse af 

byrden som et redskab til på en klar og gennemsigtig måde at identificere og 

overvåge resultaterne af Unionens bestræbelser på at forenkle lovgivningen og 

mindske overregulering og den administrative byrde, og mener, at undersøgelsen af 

byrden bør omfatte en liste, der specifikt vedrører SMV'er, og sondre mellem byrder, 

som pålægges i henhold til individuelle forslag fra Kommissionen og 

foranstaltninger truffet af de enkelte medlemsstater; påpeger, at det nøje skal 

vurderes fra sag til sag og i et tæt samarbejde mellem institutionerne, om det er 

muligt og ønskeligt at fastlægge mål for reduktionen af byrder inden for specifikke 

sektorer, samtidig med at der skal fokuseres på lovgivningens kvalitet uden at 

undergrave relevante EU-standarder; forventer, at Kommissionen løbende foreslår at 

ophæve retsakter, når en sådan ophævelse anses for nødvendig; bifalder i denne 

sammenhæng, at de tre institutioner er blevet enige om, at konsekvensanalyser også 

bør behandle et forslags konsekvenser for den administrative byrde, navnlig for små 

og mellemstore virksomheder;" 

2. del: disse ord 
 

 

8. Forslag til beslutning - Tobaksaftalen (PMI-aftalen) 

Forslag til beslutning: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, 

B8-0316/2016, B8-0317/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra en politisk gruppe (B8-0311/2016)(GUE/NGL) 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 500, 199, 2 

2/AN - 168, 456, 76 

§ 7 1 PPE VE + 352, 345, 3 

§ originaltekst vs ↓  

§ 8 2 PPE VE - 319, 353, 24 

§ originaltekst vs -  

§ 10 § originaltekst AN + 451, 239, 5 

§ 11 3 PPE VE - 332, 345, 24 

§ originaltekst AN - 226, 458, 16 

§ 12 § originaltekst AN - 227, 461, 10 

Efter § 12 4 PPE VE + 401, 296, 4 

5 PPE AN + 372, 312, 12 

6 PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  -  

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0312/2016(S&D, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 401, 267, 30 

§ 4 § originaltekst vs +  

Efter § 9 1 PPE VE + 451, 183, 66 

§ 11 § originaltekst AN + 432, 246, 21 

§ 12 2 PPE  +  

§ originaltekst AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 12 3 PPE AN + 446, 218, 33 

§ 14 § originaltekst AN + 628, 41, 26 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) VE + 414, 214, 66 

Beslutningsforslag fra en politisk gruppe B8-0312/2016(Verts/ALE) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  ↓  

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0313/2016(PPE, ECR) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  ↓  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0313/2016  ECR  ↓  

B8-0314/2016  EFDD  ↓  

B8-0315/2016  ALDE  ↓  

B8-0316/2016  PPE  ↓  

B8-0317/2016  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 5 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 14, ændringsforslag 3 (RC-B8-0312/2016) 

GUE/NGL §§ 5, 10, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 12 (RC-B8-0312/2016) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 7, 8, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 4, 11 (RC-B8-0312/2016) 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 2 (B8-0311/2016) 

1. del: "bemærker, at Kommissionen i sin rapport omtaler de store mængder af smuglergods 

på EU-markedet og den kraftige stigning i antallet af beslaglæggelser af såkaldte 

"cheap whites"," 

2. del: "og drager den konklusion, at PMI-aftalen ikke haft nogen positiv indvirkning på 

folkesundheden;" 

 
§ 5 (B8-0311/2016) 

1. del: teksten uden ordet "eneste" 

2. del: dette ord 
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§ 3 (RC-B8-0312/2016) 

1. del "opfordrer indtrængende Kommissionen til at stræbe efter en hurtig ratificering af 

protokollen;" 

2. del: "mener imidlertid, at en fornyelse af aftalen vil sende et skadeligt og 

uhensigtsmæssigt budskab til tredjelande om, at EU indgår i upassende interaktion 

med tobaksindustrien, selv om dette klart forbydes i protokollen;" 
 

Diverse 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-Gruppen) havde også underskrevet forslag til beslutning B8-

0311/2016. 

 


