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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 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) 

Betænkning: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (kvalificeret flertal + 3/5 af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 585, 82, 7 

 

 

2. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) 

Betænkning: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (kvalificeret flertal + 3/5 af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 534, 106, 49 

 

 

3. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i 

Unionen 

Betænkning: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 584, 64, 33 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § 5, § E 
 

 

4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb  

Betænkning: Bart Staes (A8-0060/2016) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 182, 
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stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udnævnelse af Samo Jereb  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs 

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 182, 
stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udnævnelse af Mihails Kozlovs  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor  

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 182, 
stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udnævnelse af Jan Gregor  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko  

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 182, 
stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udnævnelse af Ladislav Balko  + 328, 317, 52 
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8. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz  

Wojciechowski  

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 182, 
stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Udnævnelse af Janusz 

Wojciechowski 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af 

aktivstoffet glyphosat 

  B8-0439/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0439/2016  

(ENVI) 

§ 1 44 ECR AN - 152, 527, 25 

9 PPE AN - 219, 477, 7 

Efter § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

AN - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE div   

1 +  

2/AN + 463, 231, 9 

3/AN + 489, 187, 27 

4/AN + 515, 175, 17 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

5 +  

6/AN + 508, 192, 2 

7/AN + 499, 201, 4 

8/AN + 500, 198, 4 

9/AN + 477, 221, 1 

45 ECR div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 3 11 PPE div   

1/AN + 294, 278, 134 

2/AN + 559, 130, 13 

20 ALDE AN ↓  

46 ECR AN - 295, 394, 15 

§ 4 47S ECR AN - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 564, 113, 20 

Efter § 4 12 PPE VE + 478, 196, 30 

48 ECR AN + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR div   

1/AN - 327, 331, 47 

2/AN + 554, 112, 42 

Efter § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

VE - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 50 ECR  -  

Efter § 6 13 PPE div   

1 +  

2/VE + 547, 140, 19 

§ 7 51S ECR  -  

14 PPE  +  

Efter § 7 19 ENF AN - 110, 556, 42 

Efter henvisning 4 21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

§ A 1 PPE  -  

Efter § A 15 ENF AN - 115, 553, 34 

Efter § C 16 ENF AN - 53, 600, 51 

§ D 39S ECR AN - 90, 616, 2 

2 PPE AN - 296, 386, 27 

Efter § D 17 ENF AN - 106, 555, 42 

§ E 40S ECR AN - 116, 583, 7 

3 PPE div   

1/AN - 334, 366, 8 

2/AN + 543, 140, 22 

§ J 4 PPE div   

1 +  

2/VE - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

§ O 5 PPE AN - 290, 386, 31 

§ R 42S ECR AN - 298, 404, 6 

6 PPE AN - 256, 439, 13 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ U 43S ECR AN - 91, 608, 8 

7 PPE AN - 278, 419, 7 

§ W 8 PPE  +  

18 ENF AN - 78, 599, 29 

Efter § W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 343, 328, 30 

Efter § X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

VE - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 338, 335, 25 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 374, 225, 102 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE ændringsforslag 5, 6, 7, 9, 10 (3. del, 6. del, 8. del), 11 (1. del), 20, 23, 25, 28, 32, 

33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: ændringsforslag 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; endelig afstemning 

GUE/NGL ændringsforslag 2, 3, 9, 10 (2. del, 4. del, 7. del, 9. del), 11, 20, 39, 40, 42, 43, 44, 45 

(1. del, 2. del), 46, 47; endelig afstemning 

ENF ændringsforslag 15, 16, 17, 18, 19, endelig afstemning 
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Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE 

ændringsforslag 11 

1. del "3. opfordrer Kommissionen til at forny godkendelsen af glyphosat for en periode på 

syv år; minder om, at ifølge forordning (EF) nr. 1107/2009 kan Kommissionen 

trække godkendelsen af et aktivt stof tilbage under dets godkendelsesperiode, hvis 

det ikke længere opfylder godkendelseskriterierne;" 

2. del "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde deres arbejde med 

en liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler; glæder sig 

over udelukkelsen af POEA-tallowamin fra anvendelse i 

plantebeskyttelsesprodukter, der indeholder glyphosat;" 

 
ændringsforslag 13 

1. del teksten uden ordene "forskning og innovation med henblik på" 

2. del disse ord 

 
ændringsforslag 49 

1. del "5. opfordrer Kommissionen og EFSA til så vidt muligt inden for den juridiske og 

reguleringsmæssige ramme og i overensstemmelse med bestemmelserne om 

fortrolighed i forordning (EF) nr. 1107/2009 at tillade adgang til de videnskabelige 

undersøgelser og data, der anvendes til den positive klassificering af glyphosat og 

den foreslåede fornyede godkendelse;" 

2. del "opfordrer endvidere Kommissionen til at gøre alle nødvendige bestræbelser på at 

fremme fuldstændig offentliggørelse af de videnskabelige beviser, der bruges i 

forbindelse med EU's evalueringsproces;" 

 
GUE/NGL 

ændringsforslag 45 

1. del "2. støtter medlemsstaternes vedtagelse af en gennemførelsesforordning baseret på 

godkendelsesproceduren for aktivstoffer, som er fastlagt i forordning (EF) nr. 

1141/2010 (den anden fornyelsesforordning);" 

2. del "bemærker, at medlemsstaterne efter en hvilken som helst fornyet godkendelse er 

forpligtet til at nyvurdere alle produkter på markedet, der indeholder glyphosat, 

herunder dets hjælpestoffer, og til at sikre, at de fortsat opfylder de moderne 

sikkerhedsstandarder;" 

 
S&D 

ændringsforslag 3 

1. del følgende ord udgår "først og fremmest eksponeres ved ophold i nærheden af 

sprøjtede områder, via privat brug og via kosten;" 

2. del "der henviser til, at eksponeringen for glyphosat er stigende på grund af den 

dramatiske stigning i den samlede mængde af glyphosat, der anvendes; der henviser 

til, at virkningen af glyphosat og af dets mest almindelige hjælpestoffer på 

menneskers sundhed skal kontrolleres regelmæssigt;" 

 
ændringsforslag 4 

1. del teksten uden ordet "omfattende" 

2. del dette ord 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

ændringsforslag 10 

1. del "2. opfordrer Kommissionen til at forelægge et nyt udkast til 

gennemførelsesforordning for bedre at kunne håndtere den bæredygtige anvendelse 

af herbicider," 

2. del "der indeholder glyphosat;" 

3. del "opfordrer Kommissionen til at henstille, at medlemsstaterne især begrænser eller 

forbyder salg af glyphosat til ikke-erhvervsmæssige brugere" 

4. del "og anmoder Kommissionen om sammen med eksperter fra medlemsstaterne" 

5. del "at vurdere ikke-erhvervsmæssige brugeres anvendelse af 

plantebeskyttelsesprodukter" 

6. del: "samt at fremsætte forslag, at udvikle uddannelse af" 

7. del: "og anvendelsestilladelse" 

8. del: "for fagfolk" 

9. del: "at give bedre oplysninger om anvendelsen af glyphosat og strengt at begrænse 

anvendelse af produkter, der indeholder det virksomme stof glyphosat, inden 

høsten;" 
 

 

10. EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt 

og mere kompleks verden 

Betænkning: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 3 1 mindst 76 

medlemmer 

div   

1 +  

2/VE - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 538, 138, 16 

2/AN + 503, 171, 24 

§ 6 § originaltekst div   

1/AN + 407, 266, 28 

2/AN + 444, 222, 30 

3/AN + 488, 191, 14 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst AN + 454, 227, 19 

§ 10 § originaltekst div   

1/AN + 463, 205, 35 

2/AN + 382, 273, 42 

3/AN + 423, 253, 25 

§ 11 § originaltekst AN + 436, 251, 13 

§ 12 § originaltekst div   

1/AN + 451, 221, 26 

2/AN + 508, 144, 42 

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaltekst AN + 461, 202, 38 

§ 27 § originaltekst AN + 454, 204, 39 

§ 45 2 mindst 76 

medlemmer 

 +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Underoverskrift efter § 

N 

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE - 307, 345, 50 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 427, 232, 43 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE §§ 5 (2. del), 6 (1. del), 9, 10 (1. del, 2. del), 11, 12, 27 

S&D § 10 

GUE/NGL §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (2. del, 3. del), 10 (1. del, 3. del), 27 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

ændringsforslag 1 

1. del "3a. er af den opfattelse, at EU som en global aktør spiller en central rolle i at værne 

om de principper, der er fastsat i den internationale menneskerettighedslovgivning, 

især principperne om menneskerettighedernes universalitet og udelelighed; mener 

derfor, at menneskerettighederne bør integreres på meningsfuld vis i den nye 

overordnede strategi,"  

2. del "der bør udnyttes som en mulighed for at tage fat på den nuværende mangel på 

systematisk integration af EU's eksisterende menneskerettighedspolitik og det 

presserende behov for politisk opbakning på højeste plan"  

3. del "til den fuldstændige gennemførelse af EU's strategiske ramme, EU's retningslinjer 

vedrørende menneskerettighederne og handlingsplanen vedrørende 

menneskerettigheder og demokrati; fremhæver i denne forbindelse behovet for altid 

at høre civilsamfundet i EU, medlemsstaterne og tredjelande, således at aktørers og 

menneskerettighedsforkæmperes erfaring og ekspertise kan anvendes til at informere 

og skærpe EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer EU og dets medlemsstater 

til at sikre, at EU's udenrigspolitik vælger en strategisk tilgang til 

menneskerettighederne, idet der lægges vægt på konkrete foranstaltninger og 

resultater og påvises sammenhæng i EU's engagement i menneskerettigheder på 

tværs af lande og regioner, uanset sikkerhed, udenrigspolitik, handel, energi, bistand 

eller andre hensyn;" 

 
Verts/ALE 

§ 5 

1. del teksten uden ordene "bemærker, at EU og dets medlemsstater i højere grad skal være 

forenede og indstillede på at påtage sig et større ansvar for deres kollektive 

sikkerhed og deres territoriale forsvar og være mindre afhængige af De Forenede 

Stater, især i Europas nabolande;", "derfor" og "at optrappe deres 

forsvarskapabiliteter for" 

2. del disse ord 

 
Underoverskrift efter § N 

1. del teksten uden ordene "folk og dens stater, samfund og værdier" 

2. del disse ord 

 
S&D 

§ 17 

1. del "understreger, at teknologiernes betydning også bør afspejles i den globale strategi 

samt i cybersikkerhedsinitiativer," 

2. del "mens forbedring af menneskerettigheder bør være en integrerende del af, og indgå i, 

alle EU's politikker og programmer i givet fald, med henblik på at fremme 

beskyttelsen af menneskerettigheder, fremme demokrati, retsstat og god 

regeringsførelse og fredelig konfliktløsning;" 
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EFDD: 

§ 12 

1. del "understreger den afgørende betydning af samarbejdet mellem EU og NATO, som 

bør garantere koordineringen mellem operationerne, og støtter oprettelsen af EU-

kapaciteter, som styrker NATO hvad angår territorialhævdelse og selvstændigt kan 

gennemføre interventionsoperationer uden for EU's grænser; understreger, at FSFP 

bør styrke den europæiske søjle i NATO og sikre, at NATOs europæiske medlemmer 

reelt opfylder deres NATO-forpligtelser; forslår, at koncepterne EU's kampgrupper 

og NATO's reaktionsstyrke kombineres;" 

2. del "minder om, at de militære bidrag bør baseres på princippet om solidaritet mellem 

EU's medlemsstater;" 

 
§ 23 

1. del teksten uden ordene "og militære" 

2. del disse ord 

 
§ C 

1. del teksten uden ordene "revisionistiske magters forsøg på at ændre grænserne med 

magt ved at krænke folkeretten og at udfordre den regelbaserede verdensorden," 

2. del disse ord 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

1. del "opfordrer følgelig EU til at forbedre det sammenhængende og strukturerede 

samarbejde om forsvarsrelateret forskning, det industrielle grundlag og cyberforsvar 

gennem sammenlægning og deling og gennem udvikling af andre 

samarbejdsprojekter, således at de nationale forsvarsbudgetter anvendes mere 

effektivt, til at nå det kollektive mål på 2 % af forsvarsudgifterne på forskning og til 

at lancere et EU-finansieret program for forskning og teknologi på forsvarsområdet i 

den næste flerårige finansielle ramme; mener, at det er nødvendigt at styrke Det 

Europæiske Forsvarsagenturs rolle og øge dets ressourcer, således at det kan agere 

mere effektivt; mener ligeledes, at medlemsstaterne bør tage mere ansvar for at 

opbygge de akut nødvendige europæiske kapaciteter og bidrage til EU's strategiske 

selvstændighed, øge deres militære forskningsudgifter via EDA og styrke det 

europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis (EDTIB) og det europæiske 

forsvarsmarked; opfordrer medlemsstaterne til en mere gennemsigtig og 

kontrollerbar anvendelse af sikkerheds- og forsvarsbudgetterne;"  

undtaget ordene "til at nå det kollektive mål på 2 % af forsvarsudgifterne på 

forskning og til at lancere et EU-finansieret program for forskning og teknologi på 

forsvarsområdet i den næste flerårige finansielle ramme;" 

2. del "til at nå det kollektive mål på 2 % af forsvarsudgifterne på forskning og til at 

lancere et EU-finansieret program for forskning og teknologi på forsvarsområdet i 

den næste flerårige finansielle ramme;" 

3. del "opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at sikre, at passende kapaciteter til 

opfyldelse af opgaverne under artikel 43 i TEU stilles til rådighed, herunder til 

relevante fredsbevarende FN-missioner; mener endvidere, at udvekslingen mellem 

de europæiske efterretningstjenester bør forbedres og en reel europæisk 

efterretnings- og prognosticeringskapacitet udvikles med de passende 

overvågningsmekanismer, der allerede er på plads;" 
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§ 10 

1. del teksten uden ordene " fælles forsvarsstyrker, og opstillingen af rammerne for en 

fælles forsvarspolitik, som i sidste ende bør føre til en europæisk forsvarsunion;" og 

"der oprettes et permanent militært EU-hovedkvarter"  

2. del "fælles forsvarsstyrker, og opstillingen af rammerne for en fælles forsvarspolitik, 

som i sidste ende bør føre til en europæisk forsvarsunion;"   

3. del "der oprettes et permanent militært EU-hovedkvarter" 
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11. Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien 

Betænkning: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 124, 542, 26 

§ 65 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 89 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 90 § originaltekst AN + 544, 142, 11 

§ 110 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 312, 372, 13 

§ 149 § originaltekst vs/VE + 372, 305, 21 

§ 145 1 ordfører  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 605, 66, 25 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL § 90 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 149 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 3 

1. del "påpeger, at den hidtidige strategiske tilgang til landene i Centralasien kun i 

begrænset grad har været levedygtig og vellykket; erkender, at der ikke er sket nogen 

nævneværdig udvidelse af de økonomiske forbindelser mellem EU og de lande, der 

er omfattet af strategien for Centralasien, at udviklingen af det regionale samarbejde 

og integrationen mellem de centralasiatiske lande gennem udveksling af erfaringer 

og overførsel af standarder fra EU er gået i stå, " 

2. del "og at EU hidtil ikke har været i stand til at yde noget nævneværdigt bidrag med 

udgangspunkt i sine egen værdier og samfundsmodeller til at løse de meget alvorlige 

samfundsøkonomiske og miljømæssige problemer, som de centralasiatiske lande står 

over for, og til at modernisere dem;" 

 
§ 65 

1. del "bemærker de fælles kendetegn med tråde tilbage til oldtiden, herunder silkevejen, 

tyrkiske stammers kolonisering samt Islams udbredelse; bemærker, at de fem lande i 

regionen befinder sig på forskellige udviklingstrin: Kasakhstan er ved at udvikle sig 

til en central aktør i regionen, og EU's forbindelser med Kasakhstan udvikler sig 

støt; Kirgisistan og Tadsjikistan er meget fattigere, men relativt åbne med en vis 

inddragelse af civilsamfundet, EU's forbindelser med Usbekistan er ligeledes under 

udvikling, mens Turkmenistan er det mest lukkede land i regionen " 

2. del "uden noget reelt uafhængigt civilsamfund;" 

 
§ 110 

1. del teksten uden ordet "absolut" 

2. del dette ord 

 
GUE/NGL 

§ 89 

1. del "glæder sig over den øgede makrofinansielle bistand og" 

2. del "opfordrer til, at dette instrument anvendes på grundlag af strenge 

costbenefitkriterier og grundige konsekvensanalyser, der fokuserer på den 

afsmittende effekt; fremhæver under hensyntagen til de vigtigste punkter i de 

strategiske statusrapporter betydningen af, at medlemsstaterne inddrages i 

gennemførelsen af EU’s bistand for at opnå større virkninger og bedre resultater;" 
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12. Udbrud af zikavirus 

Forslag til beslutning: B8-0449/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0449/2016 (ENVI) 

Efter § 7 5 ALDE VE - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

Efter § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ M 4 ALDE  +  

§ U 3 ALDE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 33 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 33 

1. del "støtter FN's opfordringer om at ophæve love og politikker, der begrænser adgangen 

til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i strid med internationale 

standarder"  

2. del "og bekræfter sin vilje til at sikre, at indsatsen på folkesundhedsområdet forfølges i 

overensstemmelse med menneskerettighederne, navnlig i forbindelse med sundhed 

og sundhedsmæssige rettigheder;" 

 
ALDE: 

§ 13 

1. del teksten uden ordene "mener, at en sådan handlingsplan bør omfatte målrettet og 

tilstrækkelig gratis uddeling af mekaniske hindringer, såsom f.eks. net (for at undgå 

myggestik) og kondomer (for at undgå seksuel overførsel);" 

2. del disse ord 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. del "påpeger, at zikavirusset har afsløret svagheder i forbindelse med såvel de offentlige 

sundhedssystemers reaktioner, navnlig inden for den primære sundhedspleje, " 

2. del "som i forbindelse med leveringen af reproduktive sundhedstjenester og sikringen af 

de rettigheder, som kvinder og piger i de berørte lande har, især med hensyn til 

oplysning om og pleje under og efter en graviditet og hvad angår forebyggelse" 

3. del "og afbrydelse" 

4. del "af svangerskab" 

5. del "selvom regeringsembedsmænd i disse lande har tilrådet kvinder at vente med at 

blive gravide, til der foreligger mere viden om zikavirusset;" 
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§ 19 

1. del "opfordrer EU til at bistå de berørte lande med at opnå universel adgang til primær 

sundhedspleje, herunder svangreomsorg og diagnostiske test for zikavirus, og 

opfordrer EU til at støtte regeringerne i de ramte lande i udarbejdelsen af en 

omfattende sundhedsplejepakke, der indeholder information om seksuel og 

reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning, som skal lægge særlig 

vægt på adgangen til en række svangerskabsforebyggende metoder af høj kvalitet for 

alle kvinder og unge piger" 

2. del  "og adgangen til sikker abort, med henblik på at bekæmpe stigningen i usikre 

aborter" 

3. del "siden begyndelsen af epidemien," 

4. del "og til i denne forbindelse at indlede den nødvendige dialog med partnerlandene om 

prævention og kvinders og pigers rettigheder;" 
 

 

13. Situationen i Polen 

Forslag til beslutning: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0461/2016/rev (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 10 3 GUE/NGL VE - 153, 319, 219 

Efter § 10 4 GUE/NGL AN - 196, 273, 222 

§ P 1 GUE/NGL  -  

Efter § P 2 GUE/NGL AN - 188, 294, 206 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 513, 142, 30 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF endelig afstemning (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL ændringsforslag 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: endelig afstemning (B8-0461/2016/rev) 
 

Diverse 

Ulrike Lunacek og Klaus Buchner havde på Verts/ALE-Gruppens vegne ligeledes underskrevet forslag 

til beslutning B8-0461/2016/rev.  
 


