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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 

FFB fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse 

af EU) *** 

Henstilling: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af 

EU) *** 

Henstilling: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne 

(Kroatiens tiltrædelse) * 

Betænkning: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 569, 30, 24 
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4. Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet 

Betænkning: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

5. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-

Parlamentet 

Forslag til beslutning: B8-0487/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0487/2016 (PETI) 

Enkelt afstemning  +  

 

 

6. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den 

europæiske søjle for sociale rettigheder 

Anmodning om høring fra EMPL 

 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

 

7. EU's Jernbaneagentur ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (kvalificeret flertal påkrævet for 
forkastelse af Rådets holdning) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD  -  

Rådets holdning Godkendelse uden afstemning 

 

Diverse 

Rådet havde meddelt Parlamentet, at det havde indført en teknisk rettelse (af en dato) i artikel 65, stk. 

10, i sin holdning med henblik på at tilpasse teksten til bestemmelserne i finansforordningen 

vedrørende decharge (datoen "den 30. april i år n+2" er blevet erstattet med datoen "den 15. maj i år 

n+2"). 
 

 

8. Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (kvalificeret flertal 

påkrævet for forkastelse af Rådets holdning) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD  -  

Rådets holdning Godkendelse uden afstemning 

 

 

9. Jernbanesikkerhed ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Michael Cramer (A8-0056/2016) (kvalificeret flertal påkrævet for 

forkastelse af Rådets holdning) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD VE - 88, 534, 11 

Rådets holdning Godkendelse uden afstemning 
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10. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle 

kontrakter ***I 

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 2 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 505, 113, 31 

 

Diverse 

Afstemningen var på mødet den 19. maj blevet udsat i overensstemmelse med forretningsordenens 

artikel 61, stk. 2. 

Ændringsforslag 2 erstatter det ændringsforslag, der blev vedtaget på dette møde. 
 

 

11. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen og 

forvaltningsorganerne 

Betænkning: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 53 21 S&D VE - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE VE - 237, 324, 79 

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 405, 221, 15 

 68 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 70, indledning 23 S&D VE - 272, 313, 63 

§ 70, led 3 24S S&D  -  

§ 70, led 3, afsnit 2 25 S&D  -  

Efter § 73 26 S&D  -  

Efter § 108 4 EFDD  -  

Efter § 112 5 EFDD AN - 175, 446, 29 

§ 113 1S ECR  -  

§ 118 50 ALDE VE - 230, 416, 4 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

Efter § 183 6 EFDD  -  

Efter § 187 8 Verts/ALE AN - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE AN + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE AN + 318, 287, 34 

Efter § 188 28 S&D  -  

Efter § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 245 53 ALDE AN - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE AN - 290, 319, 32 

Efter § 280 3 ECR div   

1/AN + 400, 200, 44 

2/AN + 537, 75, 17 

§ 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

Efter § 334 36 S&D VE + 343, 298, 2 

37 S&D  +  

Efter § 335 38 S&D  +  

Efter § 336 39 S&D VE + 342, 278, 25 

Efter § 339 40 S&D  -  

Efter § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 345 56S ALDE  -  

Efter § 345 43 S&D  +  

Efter § 350 44 S&D  -  

Efter § 373 45 S&D  -  

46 S&D VE - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE AN - 229, 374, 41 

§ 387 47S S&D AN - 309, 321, 16 

57 ALDE AN + 417, 186, 42 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D div   

1 +  

2/VE - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § originaltekst vs/VE + 332, 267, 44 

§ 405 § originaltekst AN + 455, 171, 22 

§ 410 § originaltekst vs +  

§ 434 § originaltekst vs +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15S ENF  -  

§ 530 16S ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF div   

1/AN - 123, 496, 19 

2/AN - 59, 532, 41 

Efter § 557 19 ENF  -  

§ E, litra c 20 S&D  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 504, 144, 3 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 18 

ECR: ændringsforslag 3 

EFDD: ændringsforslag 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: ændringsforslag 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

ændringsforslag 48 

1. del: "henviser til den igangværende migrationskrise og understreger behovet for at 

håndtere den med en sammenhængende EU-løsning; bemærker de midler, der blev 

afsat til migration og forvaltning af de ydre grænser i 2014;" 

2. del: "noterer sig den nyligt vedtagne migrationsfond på 700 mio. EUR, der skal forvaltes 

af ngo'er, som finder beløbet utilstrækkeligt i forhold til katastrofens omfang," 

3. del: "og anmoder Revisionsretten om hurtigt at udarbejde en særberetning om 

effektiviteten af disse midler, hvis konklusioner skal afspejles i den igangværende 

proces med opdatering af EU's politik for migration og grænsekontrol;" 

 
PPE: 

ændringsforslag 3 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen EU-midler stilles til rådighed til 

direkte eller indirekte at støtte tyrefægtning;" 

2. del: "mener, at hverken bevillingerne til den fælles landbrugspolitik eller andre 

bevillinger fra EU-budgettet bør anvendes til at finansiere aktiviteter, der omfatter 

dyremishandling;" 

 
S&D: 

§ 66 

1. del: "støtter de forbehold, som generaldirektøren for GD REGIO har fremsat i 

generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport vedrørende EFRU/Samhørighedsfondens 

forvaltnings- og kontrolsystemer for programmeringsperioden 2007-2013 fordelt på 

tolv medlemsstater (77 programmer) og europæiske territoriale 

samarbejdsprogrammer;" 

2. del: "er af den opfattelse, at disse forbehold viser, at de kontrolprocedurer, der er indført i 

Kommissionen og i medlemsstaterne, ikke kan give den nødvendige garanti for 

lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner inden for de 

tilsvarende politikområder;" 

 
§ 68 

1. del: "støtter de forbehold, som generaldirektøren for GD EMPL har fremsat i sin årlige 

aktivitetsrapport; bemærker, at den årlige aktivitetsrapport indeholder et forbehold 

vedrørende betalinger for programmeringsperioden 2007-2013 for et risikobehæftet 

beløb på 169,4 mio. EUR i 2014 vedrørende forvaltnings- og kontrolsystemer til 

specifikke operationelle programmer under europæiske socialfonde (ESF) i Belgien, 

Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, 

Rumænien, Slovakiet, Spanien og Det Forenede Kongerige for 

programmeringsperioden 2007-2013;" 

2. del: "er af den opfattelse, at disse forbehold viser, at de kontrolprocedurer, der er indført i 

Kommissionen og i medlemsstaterne, ikke kan give den nødvendige garanti for 

lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner inden for de 

tilsvarende politikområder;" 
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§ 243, point b) 

1. del: "på området beskæftigelse og sociale anliggender (beskæftigelse): anmeldelse af 

ikke-støtteberettigede omkostninger, ikke-støtteberettigede projekter eller modtagere 

samt manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb;" 

2. del: "understreger, at de mest almindelige typer af konstaterede problemer vedrørende 

støtteberettigelse er følgende: udgifter anmeldt uden for den støtteberettigede 

periode (Den Tjekkiske Republik, Tyskland), overanmeldte lønomkostninger 

(Tyskland, Finland, Polen, Portugal), udgifter, der ikke er knyttet til projektet 

(Nederlandene, Polen, Portugal), manglende overholdelse af de nationale regler for 

støtteberettigelse (Polen) og indtægter, der ikke er trukket fra (Østrig); understreger, 

at de mest almindelige eksempler på manglende overholdelse af regler for offentlige 

indkøb er følgende: uberettiget direkte tildeling (Tyskland, Italien), uberettiget 

direkte tildeling af kontrakt på supplerende arbejder/tjenesteydelser, ulovlig 

udelukkelse af tilbudsgivere, interessekonflikt og diskriminerende 

udvælgelseskriterier (Finland);" 

 
§ 344 

1. del: "er af den opfattelse, at EU-delegationscheferne ved deres ansættelse og inden deres 

udsendelse bør mindes om, hvad deres opgave består i for så vidt angår deres 

forvaltnings- og tilsynsansvar i forvaltningsrevisionen i forbindelse med deres 

delegationsoperationer (centrale forvaltningsprocesser, kontrolstyring, tilstrækkelig 

forståelse og vurdering af de centrale resultatindikatorer) ved hjælp af en kvalitativ 

og udtømmende rapportering i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige 

aktivitetsrapport," 

2. del: "og opfordres indtrængende til ikke blot at koncentrere sig om den politiske del af 

deres opgaver;" 

 
Verts/ALE: 

ændringsforslag 18 

1. del: "bemærker, at konsekvenserne af det russiske forbud mod import af 

landbrugsprodukter, som ramte midt i 2014, er en stor udfordring; går ind for en 

bedre styring i den tidlige fase af eventuelle nødforanstaltninger for at sikre korrekt 

målretning af midler, eller hvor det er nødvendigt, en hurtig inddrivelse af 

uretmæssigt udbetalte beløb; advarer imod TTIP-aftalen, hvis gennemførelse truer 

europæiske sundheds- og miljøstandarder og vil yderligere forværre krisen inden for 

husdyrholdsektoren;" 

2. del: "opfordrer til ophævelse af sanktioner mod Rusland med henblik på snarest muligt at 

indlede forhandlinger om en genåbning af dette marked;" 
 

Diverse 

Afstemningen om afgørelsen om decharge dækker Kommissionen og forvaltningsorganerne (jf. 

forordning (EF) nr. 58/2003, artikel 14, stk. 3, og forordning (EF) nr. 1653/2004, artikel 66, stk. 2). 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 

Ændringsforslag 22 var blevet taget tilbage. 
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12. Decharge 2014: Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til 

Kommissionen for 2014 

Betænkning: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst AN + 554, 46, 25 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 525, 57, 60 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 9 
 

 

13. Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF 

Betænkning: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed) AN + 463, 139, 42 

Forslag til beslutning 

Efter § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § originaltekst vs +  

Efter § 82 3 Verts/ALE VE - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE AN - 252, 392, 3 

Efter § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE AN - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D AN - 308, 334, 6 

§ originaltekst vs +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 101 6 S&D AN + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D AN + 334, 275, 30 

§ originaltekst vs ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 203, 429, 11 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, afgørelse (teksten som helhed) 

PPE: ændringsforslag 1, 4, 5, 6, 7 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

14. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

Betænkning: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 14 § originaltekst div   

1 -  

2 ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § originaltekst AN + 481, 110, 50 

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 407, 202, 19 

Efter § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § originaltekst vs +  

Efter § 32 37 S&D AN R  

§ 33 58 PPE, S&D AN + 471, 155, 14 

57 S&D AN ↓  

§ originaltekst AN ↓  

§ 34 § originaltekst AN + 557, 47, 26 

§ 35 59S= PPE, S&D AN + 345, 274, 20 

40 S&D AN ↓  

§ 36 § originaltekst AN + 560, 58, 22 

§ 37 § originaltekst AN + 615, 5, 23 

§ 38 60S= PPE, S&D AN + 391, 222, 27 

44 S&D AN ↓  

45 S&D AN ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL AN - 295, 319, 30 

Efter § 39 32 GUE/NGL AN - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD AN + 304, 303, 32 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 41 1 ECR AN + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

Efter § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

div   

1/AN + 381, 249, 11 

2/AN - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL AN + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § originaltekst vs/AN - 209, 379, 42 

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 54 46 S&D  -  

47 S&D VE - 284, 324, 39 

Efter § 63 2 ECR AN - 187, 433, 19 

Efter § 65 3 ECR AN - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

AN - 262, 372, 12 

36 PPE  + ændret mundtligt 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

AN + 404, 214, 23 

§ 72 § originaltekst vs +  

§ 73 § originaltekst AN + 406, 178, 55 

Efter § 74 50 S&D  -  

§ 75 § originaltekst AN + 438, 176, 25 

§ 80 25S ENF AN - 59, 555, 29 

Efter § 81 51 S&D VE - 311, 325, 10 

§ 83 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 84 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 85 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Efter § 86 29 S&D  +  

Efter § 88 9 EFDD  -  

§ 97 18 Verts/ALE  -  

Efter § 97 26 ENF  -  

§ 99 § originaltekst AN - 240, 386, 19 

Efter § 106 52 S&D div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 114 27S ENF AN - 35, 568, 44 

Efter § 114 4 ECR AN - 225, 390, 27 

Efter § 117 13 PPE  +  

§ 122 61S= PPE, S&D AN + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ originaltekst div   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

Efter § 127 10 EFDD  -  

Efter § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

Efter § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 367, 269, 6 

§ 135 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Efter § 136 11 EFDD AN - 156, 472, 22 

12 EFDD AN - 137, 488, 18 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 480, 149, 16 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, ændringsforslag 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, ændringsforslag 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: ændringsforslag 31, 34, 35 

EFDD: ændringsforslag 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, ændringsforslag 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, ændringsforslag 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
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Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

ændringsforslag 52 

1. del: "er bekymret over, at ansvaret for tilrettelæggelse af møder og 

konferenceadministration er spredt på tværs af forskellige generaldirektorater," 

2. del: "og er bekymret over den seneste tids hidtil usete lukning af nogle sprogkabiner på 

grund af utilstrækkelig ansættelse af tolke; opfordrer indtrængende 

generalsekretæren til at forbedre systemet med tolkning efter anmodning og at 

behandle problemerne med ansættelsen af tolke;" 

 
§ 13 

1. del: "noterer sig, at der var en uoverensstemmelse mellem datoerne for forelæggelsen af 

udkastet til betænkning om decharge til Parlamentet og muligheden for at stille 

supplerende spørgsmål til generalsekretæren;" 

2. del: "opfordrer indtrængende generalsekretæren til inden afstemningen i udvalget at 

besvare de spørgsmål, som ordføreren har stillet;" 

 
§ 14 

1. del: "bemærker, at generalsekretæren først besvarede de supplerende spørgsmål fra 

medlemmerne mindre end 24 timer før fristen for ændringsforslag;" 

2. del: "opfordrer generalsekretæren til at forbedre denne situation;" 

 
§ 26 

1. del: "minder om, at der som led i aftalen overføres op til 80 tjenestemænd fra EØSU og 

Regionsudvalget (fra oversættelsestjenesten og assistenter) til Parlamentet, som vil 

komme til at arbejde for Europa-Parlamentets nye Forskningstjeneste (EPRS); 

mener, at denne overførsel bør gøre det muligt at øge den interne produktivitet i 

Parlamentet, samtidig med at der afsættes færre budgetmidler til outsourcing af 

undersøgelser, vurderinger eller evalueringer;" 

2. del: "noterer sig med bekymring, at der indtil videre er blevet overført 25 tjenestemænd 

fra EØSU og 24 fra Regionsudvalget til EPRS, som for størstedelens vedkommende 

var meget tætte på pensionsalderen, hvilket indebærer betydelige besparelser i 

EØSU's og Regionsudvalgets personaleudgifter på bekostning af en betydelig 

stigning i Parlamentets udgifter på kort sigt (til lønninger) og på mellemlang og lang 

sigt (til pensioner);" 

 
§ 53 

1. del: "minder om, at den nye forskningsservice for medlemmerne begyndte at levere 

målrettet forskningskapacitet til de enkelte medlemmer i form af briefinger inden for 

alle væsentlige politikområder; påpeger, at forskningstjenesten i det første hele 

aktivitetsår generede over 450 publikationer, besvarede 1 675 anmodninger om 

undersøgelser fra medlemmer og behandlede 745 lignende anmodninger fra 

Parlamentets øvrige kunder; bemærker, at denne facilitet giver adgang til en stor 

mængde relevante oplysninger, som bør føre til en betydelig reduktion af brugen af 

eksterne eksperter, og dermed repræsenterer en betydelig besparelse;" 

2. del: "opfordrer til, at alle briefinger inden for alle væsentlige politikområder oversættes 

til de nationale sprog i medlemsstaterne;" 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_DA.doc 18 PE 582.702 

§ 83 

1. del: "beklager dybt, at Præsidiet slet ikke har fulgt op på punkt 71 i Parlamentets 

beslutning af 29. april 2015;" 

2. del: "opfordrer Præsidiet til snarest muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 

sikre, at det rådgivende udvalg om forebyggelse af mobning af akkrediterede 

parlamentariske assistenter har en afbalanceret sammensætning og omfatter mindst 

to repræsentanter for de akkrediterede parlamentariske assistenter;" 

 
§ 84 

1. del: teksten uden ordene "påpeger, at bemandingen og de tekniske ressourcer var 

utilstrækkelige til at undgå forsinkelser i forbindelse med indgåelsen af nogle af 

assistenternes kontrakter, afbrydelse af kontrakter samt forsinkelser i forbindelse 

med udbetalingen af godtgørelser og tillæg og dermed også af lønninger;" 

2. del: disse ord 

 
§ 85 

1. del: teksten uden ordene "der opstår som følge af eventuelle tilfælde af dårlig forvaltning 

fra institutionens side" 

2. del: disse ord 

 
§ 135 

1. del: "glæder sig over yderligere foranstaltninger til kompensation for uundgåelige 

emissioner; opfordrer Parlamentet til at videreudvikle CO2-

kompensationspolitikker" 

2. del: "såsom muligheden for at kompensere for akkrediterede parlamentariske assistenter" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1. del: teksten uden ordet "højeste" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

ændringsforslag 34 

1. del: "opfordrer indtrængende Parlamentet til som et "lovgivningsmæssigt fodaftryk" at 

vedtage regler med henblik på at offentliggøre alle oplysninger fra lobbyister eller 

interesserepræsentanter vedrørende forslag til politikker, lovgivning og ændringer;" 

2. del: "foreslår, at dette lovgivningsmæssige fodaftryk skal bestå af en formular, der 

vedlægges betænkninger, hvor alle de lobbyister, som den ansvarlige for et bestemt 

dossier har mødt under udarbejdelsen af de enkelte betænkninger står anført, og som 

klart indikerer, hvilken væsentlig indflydelse de forskellige lobbyister har haft på det 

pågældende dossier, samt af et yderligere dokument, som skal indeholde en liste 

over alle modtagne skriftlige bemærkninger, offentliggøres online på Parlamentet 

officielle websted – i direkte tilknytning til åbenhedsregistret – og anvendes af 

ordførerne til at offentliggøre et lovgivningsmæssigt fodaftryk;" 
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Diverse 

Ændringsforslag 23 og 24 var blevet annulleret. 

 

Ændringsforslag 30, 38, 39, 41, 42, 43 og 53 var blevet taget tilbage. 

 

Markus Pieper havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 36: 

"69. bemærker, at udgifterne til selve LUX-filmprisen i 2014 udgjorde 391 506 EUR, hvilket er 

betydeligt lavere end i de foregående år (2013: 448 000 EUR, 2012: 434 421 EUR), og som omfattede 

den officielle udvælgelse, konkurrencen, herunder undertekster på Unionens 24 officielle sprog og 

kopier til visninger i de 28 medlemsstater og prisoverrækkelsen; minder om, at reklameringen og 

fremme af LUX-filmprisen sammen med Sakharovprisen og kvinders rettigheder har til formål at 

illustrere Parlamentets engagement til fordel for gensidigt accepterede værdier som 

menneskerettigheder og solidaritet samt dets forpligtelse til den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed; beklager dybt, at resultatet af en undersøgelse af kendskabet til og virkningen af 

LUX-prisen, der blev anmodet om i betænkningen om decharge for 2013, endnu ikke foreligger; 

kræver, at resultaterne af denne undersøgelse er tilgængelige for offentligheden fra midten af maj 

2016, og at Parlamentets Budgetkontroludvalg og dets Kultur- og Uddannelsesudvalg gives en officiel 

præsentation af resultaterne;"  

 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 

 
 

15. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet 

Betænkning: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om udsættelse af decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

AN + 633, 10, 0 

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 637, 7, 1 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: afgørelse (tekst som helhed) 

 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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16. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen 

Betænkning: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 523, 117, 6 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 

17. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret 

Betænkning: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 8 1 S&D  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 575, 48, 25 

 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_DA.doc 21 PE 582.702 

18. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

Betænkning: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 8 1 S&D VE + 339, 298, 6 

Efter § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

Efter § 15 4 S&D VE + 326, 229, 89 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 526, 116, 5 

 

Diverse 

Ændringsforslag 5 var blevet taget tilbage. 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

19. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget 

Betænkning: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 8 1 S&D VE - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D VE + 343, 195, 99 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D VE + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 522, 105, 18 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

20. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

Betænkning: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 11 2 S&D  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8S ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 31 4S S&D  -  

Efter § 32 1 S&D VE - 291, 319, 32 

§ 39 5S S&D  -  

§ 45 6S S&D  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 376, 116, 152 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 11 

1. del: "noterer sig den nye organisationsplan og den tilsvarende rationalisering af en 

ledelsesstruktur, der førhen var præget af særligt mange ledende stillinger, til fordel 

for færre hierarkiske niveauer;" 

2. del: "bemærker dog med beklagelse, at EU-Udenrigstjenestens interne administrative og 

finansielle rammer stadig er alt for komplekse og ufleksible; bemærker, at den 

nuværende struktur ikke giver EU-Udenrigstjenesten mulighed for at reagere 

rettidigt på kriser, og at det tager for lang tid at få adgang til afgørende oplysninger;" 

3. del: "opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i samarbejde med Kommissionen, Rådet og 

medlemsstaterne at forberede forberede en yderligere reform for at strømline dens 

interne procedurer og forenkle dens struktur;" 

 
§ 27 

1. del: "er af den opfattelse, at EU-delegationscheferne jævnligt, ved deres ansættelse og 

inden deres udsendelse, bør mindes om, hvad deres opgaver består i for så vidt angår 

deres forvaltnings- og tilsynsansvar inden for rammerne af forvaltningsrevisionen i 

forbindelse med deres delegations operationsportefølje (centrale 

forvaltningsprocedurer, kontrolstyring, tilstrækkelig forståelse og vurdering af de 

centrale resultatindikatorer)," 

2. del: "og at de ikke kun bør koncentrere sig om den politiske del af deres opgaver;" 
 

Diverse 

Ændringsforslag 7 var blevet annulleret. 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

21. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand 

Betænkning: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D VE + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D VE - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D AN - 233, 325, 84 

§ 22 § originaltekst AN + 538, 84, 19 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 541, 64, 29 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: ændringsforslag 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

22. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse 

Betænkning: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 513, 106, 14 
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Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 

23. Decharge 2014: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 519, 118, 3 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 

24. Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 

(ACER) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 515, 112, 17 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_DA.doc 26 PE 582.702 

25. Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 515, 109, 13 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

26. Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 510, 116, 9 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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27. Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse 

(Cedefop) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 514, 123, 3 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

28. Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 511, 114, 13 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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29. Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 521, 111, 8 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

30. Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 515, 120, 6 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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31. Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 512, 103, 26 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

32. Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme (ECDC) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 515, 90, 30 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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33. Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 508, 121, 7 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

34. Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 514, 119, 6 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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35. Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 23 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 509, 125, 4 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: § 23 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

36. Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed) VE + 415, 216, 9 

Forslag til beslutning 

Efter § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3/VE - 267, 351, 21 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 9 S&D  +  

Efter § 9 5 Verts/ALE AN - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE AN - 206, 404, 29 

§ 11 § originaltekst vs +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § originaltekst vs +  

Efter § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

Efter § 19 2 EFDD  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 472, 162, 9 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 5, 6 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 8 

1. del: "anerkender, at autoriteten har iværksat et projekt, som skal ændre den måde, hvorpå 

den kontrollerer og behandler de årlige interesseerklæringer med henblik på at sikre 

bedre sammenhæng og en bedre overordnet overholdelse af dens regler om 

interesseerklæringer; bemærker endvidere, at der med dette nye system, der 

forventes færdigt i løbet af 2016, forventes centraliseret screening af de årlige 

interesseerklæringer og overdragelse af ansvar fra autoritetens videnskabelige 

tjenestegrene til dens juridiske og lovgivningsmæssige myndighed;" 

2. del: "opfordrer autoriteten til i sin politik at indføre et forbud mod at samarbejde med en 

ekspert, herunder med medlemsstaternes delegerede eksperter, som ikke på behørig 

og meningsfuld vis udfylder denne interesseerklæring;" 

3. del: "opfordrer autoriteten til i sin politik at indføre en forpligtelse for eksperter til at 

informere autoriteten om enhver ændring i oplysningerne, mens de arbejder for 

autoriteten;" 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 

Ændringsforslag 4 var blevet annulleret. 
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37. Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 

(EIGE) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 508, 125, 3 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

38. Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 511, 112, 11 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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39. Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 513, 113, 13 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

40. Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 20 § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 516, 113, 10 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § 20 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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41. Decharge 2014: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug (EMCDDA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 508, 113, 8 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

42. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 510, 116, 11 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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43. Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed (ENISA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 509, 126, 5 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

44. Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 511, 115, 11 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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45. Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 516, 113, 8 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

46. Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 509, 118, 7 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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47. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af 

Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-

LISA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 501, 121, 7 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

48. Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 505, 119, 2 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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49. Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 498, 115, 18 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

50. Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 

Arbejdsvilkårene (Eurofound) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 507, 115, 8 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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51. Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 509, 113, 13 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

52. Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 505, 108, 17 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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53. Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder (FRA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed)  +  

Forslag til beslutning 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 510, 117, 10 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

54. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative 

Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 494, 123, 16 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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55. Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 515, 109, 10 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

56. Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om udsættelse af decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 600, 35, 0 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b)). 
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57. Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 520, 111, 0 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

58. Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

AN + 432, 173, 23 

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 508, 118, 4 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: afgørelse (tekst som helhed) 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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59. Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om udsættelse af decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 595, 40, 0 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b)). 
 

 

60. Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 519, 107, 3 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
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61. Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 

(IMI) 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 512, 113, 7 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

62. Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om udsættelse af decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som helhed) AN + 594, 30, 5 

Forslag til beslutning 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 4 1 Verts/ALE AN - 195, 421, 15 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 570, 55, 7 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: afgørelse (tekst som helhed), ændringsforslag 1 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 3 

1. del: "noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning understregede det forhold, at Rådet i 

sine konklusioner, der blev vedtaget den 7. juli 2010, godkendte fællesforetagendets 

bidrag til ITER-projektets byggefase på 6 600 000 000 EUR (i 2008-værdi); 

bemærker, at dette tal, som fordoblede de oprindeligt budgetterede omkostninger til 

denne fase af projektet, ikke inkluderede et beløb på 663 000 000 EUR, som Europa-

Kommissionen stillede forslag om i 2010 til dækning af eventuelle uforudsete 

udgifter; anerkender, at ITER-organisationen oprettede en reservefond med sigte på 

at tilvejebringe en klarere mekanisme, der kompenserer de nationale organer for 

konstruktionsændringer og ansporer den interne organisation til at vedtage løsninger, 

der minimerer omkostningerne, i et forsøg på at afhjælpe den svaghed, der blev 

konstateret i ledelsesvurderingen af ITER fra 2013;" 

2. del: "mener, at den betydelige stigning i projektomkostningerne kan udgøre en risiko for 

andre programmer, som også er finansieret af EU-budgettet, og kan være i modstrid 

med princippet om "valuta for pengene;" 

 
§ 5 

1. del: "noterer sig, at det seneste overslag over underskuddet ("negativt beløb for 

uforudsete udgifter") frem til afslutningen af byggefasen, som fællesforetagendet 

beregnede i november 2014, lød på 428 000 000 EUR (i 2008-værdi); anerkender, at 

fællesforetagendet i øjeblikket arbejder på et mere præcist og opdateret overslag ved 

hjælp af omkostningsbegrænsende foranstaltninger, og at omkostningskontrol fortsat 

vil være en prioritet på det overordnede projektledelsesniveau under ledelse af den 

nye generaldirektør for ITER-organisationen;" 

2. del: "påpeger, at Kommissionen under mødet i Budgetkontroludvalget den 22. februar 

2016 offentligt erklærede, at den "forkastede" det forslag til handlingsplan, som den 

nye generaldirektør for ITER-organisationen havde fremsat;" 

3. del: "noterer sig endvidere, at fællesforetagendet har indført et centralt system til styring 

af omkostningsdata for at holde nøje kontrol med budgetudviklingen og overvåge 

omkostningsafvigelser regelmæssigt;" 
 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b)). 
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63. Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 515, 111, 1 

 

Diverse 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)). 
 

 

64. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 

Betænkning: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 2 7 S&D AN + 365, 228, 28 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaltekst div   

1/VE - 261, 352, 9 

2/VE + 323, 289, 8 

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaltekst vs +  

Efter § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Efter § 51 4 EFDD  -  

Efter § 55 5 EFDD div   

1/VE + 364, 250, 5 

2/VE + 332, 282, 7 

§ A 6 S&D  +  

§ E § originaltekst div   

1 -  

2 ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 468, 87, 66 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: ændringsforslag 7 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § 59 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 5 

1. del: teksten uden ordene "og at EIB efter indledningen af tiltrædelsesforhandlingerne i 

2004 intensiverede sin långivning til landet, og at der i løbet af det sidste årti er 

blevet stillet ca. 23 mia. EUR til rådighed; beklager, at Tyrkiet til trods for den 

fortsatte økonomiske krise i EU for øjeblikket er på en førsteplads blandt EIB's 

modtagerlande uden for EU med omkring 3,5 % af de samlede EIB-lån (2015);" 

2. del: disse ord 
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ECR: 

§ E 

1. del: teksten uden ordene "som en "konvergensmaskine"" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: "opfordrer EIB til, når den evaluerer og klassificerer projekter, at give afgørende 

prioritet til den langsigtede virkning af investeringerne, ikke blot med hensyn til 

finansielle indikatorer," 

2. del: "men også frem for alt deres bidrag til bæredygtig udvikling og en bedre livskvalitet 

gennem yderligere forbedringer inden for beskæftigelse, sociale standarder og 

miljøet;" 

 
§ 39 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer derfor til, at der afsættes EIB-finansiering til de 

områder, der er hårdest ramt af høj arbejdsløshed, og til flere sociale 

infrastrukturprojekter;" 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: teksten uden ordene "som er ramt af konflikter og ekstrem fattigdom, med det 

primære mål at mindske udviklingskløften mellem EU og disse regioner" 

2. del: disse ord 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1. del: "beklager, at der hidtil har været utallige tilfælde, hvor finansieringer har været brugt 

til at støtte en række infrastrukturprojekter, der har været finansielt uholdbare både 

hvad angår befolkningens interesser og klimaindsatsen;" 

2. del: "bemærker med bekymring tendensen til at finansiere infrastrukturer såsom 

motorveje, som øger forbruget af fossile brændstoffer, hvilket står i modsætning til 

EU's langsigtede mål om en kulstoffri økonomi;" 

3. del: "opfordrer EIB til obligatorisk at integrere en forudgående, uafhængig vurdering af 

den miljømæssige, økonomiske og sociale merværdi under udvælgelsen af projekter, 

der vil blive finansieret inden og uden for Unionen, og opfordrer til, at alle 

forudgående og efterfølgende vurderinger gennemføres med effektiv inddragelse af 

interessenter, lokale, regionale og nationale myndigheder og repræsentanter for 

civilsamfundet; opfordrer desuden til, at resultaterne af disse evalueringer samt de 

anvendte indikatorer offentliggøres og gøres fuldt tilgængelige;" 
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65. Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret 

Forslag til beslutning: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 

B8-0493/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0488/2016  

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

Efter § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL div   

1/AN + 350, 165, 103 

2/AN + 294, 182, 120 

3/AN + 312, 183, 112 

4/AN + 319, 156, 123 

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaltekst AN + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § originaltekst AN + 500, 93, 29 

Efter § A 2 GUE/NGL  -  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ L 3 GUE/NGL AN + 319, 160, 132 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: ændringsforslag 3, 5 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § 11 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ G 

1. del: teksten uden ordene "ubetinget" og ", dvs. bistand, der ydes uafhængigt af politiske, 

økonomiske eller sikkerhedsmæssige interesser og uden nogen form for 

forskelsbehandling" 

2. del: disse ord 

 
§ 10 

1. del: teksten uden ordene "EU's og dets medlemsstaters partnere" teksten uden orddelen 

"staters" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 5 

1. del: teksten uden ordene "seksuel og reproduktiv", "herunder sikker abort" og "frem for 

at lade stå til, hvilket reelt udgør umenneskelig behandling," 

2. del: "seksuel og reproduktiv" 

3. del: "herunder sikker abort" 

4. del "frem for at lade stå til, hvilket reelt udgør umenneskelig behandling," 
 

Diverse 

Ændringsforslag 1 var blevet taget tilbage. 

Javier Nart (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná og Jiří Maštálka (GUE/NGL-Gruppen) havde trukket deres underskrift til 

ændringsforslag 4 tilbage. 
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66. Aktindsigt i perioden 2014-2015 

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaltekst div   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 366, 191, 52 

§ 24 § originaltekst vs +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_DA.doc 53 PE 582.702 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 27 1 ALDE AN - 196, 402, 13 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 356, 201, 49 

§ 31 § originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 392, 216, 4 

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 40 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 327, 282, 3 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 523, 37, 46 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: ændringsforslag 1, § 33 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 24, 31 
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Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD: 

§ 40 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at overvåge, at medlemsstaterne efterlever de 

informations- og kommunikationsforpligtelser, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 

1303/2013," 

2. del: "og til om nødvendigt at træffe de sanktioner, der er foreskrevet i tilfælde af 

manglende efterlevelse af de nævnte forpligtelser;" 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

1. del: teksten uden ordene "og lokale og regionale myndigheder" 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene "(herunder rundsendte dokumenter, involverede personer, 

afgivne stemmer osv.)" og "finder det derfor nødvendigt, at der offentliggøres et 

elektronisk register, som indeholder alle ovennævnte oplysninger;" 

2. del: disse ord 

 
§ 8 

1. del: "opfodrer Kommissionen til at udpege en kommissær som ansvarlig for 

gennemsigtighed og aktindsigt;" 

2. del: "opfordrer næstformanden i Kommissionen til i mellemtiden og inden for den 

kortest mulige frist at fremlægge en ambitiøs handlingsplan vedrørende 

gennemsigtighed og aktindsigt i erkendelse af, at gennemsigtighed er en grundsten 

for bedre regulering;" 

 
§ 9 

1. del: teksten uden ordene "og direkte demokrati" 

2. del: disse ord 

 
§ 10 

1. del: "beklager, at officielle dokumenter ofte overklassificeres; gentager sin holdning, som 

er, at klare og ensartede regler bør udarbejdes for klassificering og afklassificering af 

dokumenter; beklager, at institutioner indkalder til møder for lukkede døre uden 

tilstrækkelig begrundelse; gentager sin opfordring til institutionerne om at vurdere 

og offentligt begrunde anmodninger om afholdelse af møder for lukkede døre i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001;" 

2. del: "mener, at anmodninger om møder for lukkede døre i Parlamentet bør evalueres af 

Parlamentet fra sag til sag; mener, at en uafhængig tilsynsmyndighed bør føre tilsyn 

med klassificerings- og afklassificeringsprocesser;" 

 
§ 14 

1. del: "opfordrer alle institutionerne til at evaluere og om nødvendigt revidere deres interne 

ordninger for rapportering af uregelmæssigheder og opfordrer til beskyttelse af 

whistleblowere; opfordrer især Kommissionen til at orientere Parlamentet om sine 

erfaringer med de nye whistleblowerregler for EU-personale, som blev vedtaget i 

2012, og med gennemførelsesforanstaltningerne for dem;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at stille forslag om beskyttelse af whistleblowere ikke 

kun moralsk, men også finansielt for bedre at beskytte og støtte whistleblowere som 

et led i det demokratiske system;" 
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§ 15 

1. del: "minder om, at retten til aktindsigt i dokumenter efter ikrafttrædelsen af TEU og 

TEUF dækker alle EU's institutioner, organer og agenturer; mener derfor, at det er 

nødvendigt, at der snarest foretages ajourføringer og væsentlige ændringer af 

forordning (EF) nr. 1049/2001 i lyset af traktaternes bestemmelser og EU-

Domstolens og Den Europæisk Menneskeretsdomstols relevante retspraksis;" 

2. del: "finder det især afgørende, at anvendelsesområdet udvides til at omfatte alle de 

europæiske institutioner, som i øjeblikket ikke er dækket, såsom Det Europæiske 

Råd, Centralbanken, Domstolen og alle EU's organer og agenturer;" 

 
§ 25 

1. del: "beklager, at velinformerede og velforbundne interessegrupper på grund af lækage af 

formelle og uformelle trilogdokumenter nyder ulige adgang til aktindsigt og dermed 

til lovgivningsprocessen;" 

2. del: "bemærker, at problemet med dokumentlækage vil få et mindre omfang, så snart 

trilogdokumenter bliver proaktivt offentliggjort på en let tilgængelig platform uden 

forsinkelse;" 

 
§ 34 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer Kommissionen til at høre Parlamentet, inden 

udarbejdelsen af forhandlingsmandatet;" 

2. del: disse ord 

 
§ 42 

1. del: teksten uden ordene "men beklager, at ECB stadig er bagud på dette område i 

forhold til andre globale centralbanker;" 

2. del: disse ord 

 
ECR: 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene "hvilket indebærer, at institutionerne bør forpligtes til at 

offentliggøre det forhandlingsmandat, som EU-forhandlerne har fået" 

2. del: disse ord 
 

 

67. Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU 

Betænkning: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst AN + 314, 273, 18 

§ 2 § originaltekst div   

1/AN + 538, 48, 16 

2/AN - 270, 309, 11 

3/AN + 460, 123, 18 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

4/AN + 302, 267, 27 

§ 9 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 12 § originaltekst AN + 493, 17, 96 

§ 13 § originaltekst AN + 324, 38, 225 

§ 14 § originaltekst vs +  

§ 15 § originaltekst vs -  

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § originaltekst vs -  

§ 22 § originaltekst div   

1/AN + 301, 235, 69 

2/AN - 279, 300, 15 

3/AN + 295, 281, 14 

§ 23 § originaltekst vs -  

§ 24 § originaltekst vs -  

§ 25 § originaltekst AN + 308, 240, 52 

§ 32 § originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 516, 81, 3 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst vs -  

§ 40 § originaltekst vs +  

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 60 § originaltekst vs -  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 64 § originaltekst div   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst vs/VE - 253, 326, 12 

§ 68 § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3/VE + 322, 251, 16 

§ I § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

§ K § originaltekst vs -  

§ O § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 252, 257, 78 

§ R § originaltekst vs/VE + 271, 184, 97 

§ V § originaltekst vs +  

§ Y § originaltekst vs +  

§ Z § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ AE § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 281, 300, 3 

§ AG § originaltekst vs -  

§ AH § originaltekst vs -  

§ AI § originaltekst vs -  

§ AK § originaltekst vs -  

§ AM § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 284, 295, 6 

§ AO § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ AX § originaltekst vs -  

§ BA § originaltekst vs -  

§ BD § originaltekst AN + 326, 23, 242 

§ BE § originaltekst vs +  

§ BF § originaltekst vs +  

§ BL § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ BM § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 279, 105, 204 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 1, 2 (3. og 4. del), 33 (2. del) 

S&D: § BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: §§ AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: §§ K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 22 

1. del: teksten uden ordene "Kommissionen og" og "og til at indføre målrettede 

programmer for lovlig migration;" 

2. del: "Kommissionen og" 

3. del: "og til at indføre målrettede programmer for lovlig migration" 

 
§ 56 

1. del: teksten uden ordene "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
§ 61 

1. del: teksten uden ordene "men især sikre" 

2. del: disse ord 
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§ 64 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at behandle au pair-ansatte fra EU og fra tredjelande 

ens ved at tilbyde dem en kombineret opholds- og arbejdstilladelse, som præciserer 

arbejdstid, ansættelsesform og aflønning;" 

2. del: "anmoder medlemsstaterne om at forbedre akkrediteringssystemet og 

kontrolmekanismerne for au pair-ansættelsesbureauer;" 

 
PPE: 

§ E 

1. del: "der henviser til, at professionalisering betyder, at arbejdstagere i en bestemt sektor 

får ansættelses- og socialsikringsrettigheder" 

2. del: "svarende til dem, der gælder for arbejdstagere, som arbejder under lovregulerede 

ansættelseskontrakter, herunder en anstændig løn, reguleret arbejdstid, betalt orlov, 

sundhed og sikkerhed under arbejdet, pension, barselsorlov/forældreorlov og 

sygeorlov, erstatning i tilfælde af invaliditet, regler for afskedigelse eller 

kontraktudløb, klageadgang i tilfælde af misbrug og adgang til uddannelse;" 

3. del: "der henviser til, at det kun vil være muligt at professionalisere hushjælps- og 

plejesektoren ved en kombination af offentlig (skattebegunstigelser), social 

(familietilskud, tilskud til virksomheder, gensidige selskaber og 

sundhedsforsikringer, samarbejdsudvalg osv.) og privat (enkeltpersoners betaling for 

ydelserne) finansiering;" 

 
§ I 

1. del: "der henviser til, at husarbejdere og omsorgspersoner, der er udelukket fra 

arbejdsretten, ikke kan sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø og er udsat for en 

betydelig forskelsbehandling med hensyn til omfanget af de rettigheder og den 

beskyttelse, de nyder, i sammenligning med et lands generelle standarder," 

2. del: "specielt i tilfælde, hvor husarbejde er reguleret i specifik lovgivning og/eller 

kollektive overenskomster i stedet for i den almindelige arbejdsret;" 

3. del: "der henviser til, at de desuden ikke har ret til at deltage i fagforbund eller f.eks. i 

kollektive overenskomster eller mangler viden herom eller støder på problemer, hvis 

de forsøger noget sådant, hvilket gør dem særligt udsatte, navnlig på grund af den 

begrænsede sociale sikkerhedsdækning (navnlig arbejdsløshedsydelser, sygdoms- og 

ulykkesydelser, barselsorlov, forældreorlov og anden plejerelateret orlov) og det 

forhold, at de ofte er afskåret fra beskyttelse mod opsigelse;" 

 
§ O 

1. del: "der henviser til, at husarbejdssektoren - hvor flertallet af arbejdstagerne er kvinder - 

giver gode muligheder for udnyttelse af arbejdstagere; der henviser til, at udnyttelse 

er en alvorlig krænkelse af grundlæggende rettigheder, som både uregistrerede 

arbejdstagere og EU-statsborgere må beskyttes imod;" 

2. del: "der henviser til, at fire medlemsstater yder samme beskyttelse mod udnyttelse for 

arbejdstagere, som er EU-statsborgere, og uregistrerede arbejdstagere fra ikke-EU-

lande;" 

 
§ Z 

1. del: teksten uden ordene "forskelsbehandling, mishandling, tvangsarbejde, slavelignende 

forhold eller indespærring" og "udvist" 

2. del: disse ord 
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§ AE 

1. del: "der henviser til, at der er behov for opmærksomhed omkring børnearbejde, chikane 

og den udstrakte nægtelse af adgang til arbejdstagerrettigheder i sektoren for 

husarbejde," 

2. del: "navnlig i tredjelandsdiplomathusholdninger i medlemsstaterne, idet deres 

husarbejdere som oftest indrejser i EU med en anden type arbejdstilladelse end den, 

der gælder for andre migrantarbejdere, idet de pågældende husholdninger er omfattet 

af eksterritorialitetsprivilegiet;" 

 
§ AM 

1. del: teksten uden ordene "spareforanstaltninger, der er indført som følge af" 

2. del: disse ord 

 
§ AO 

1. del: teksten uden ordene "de spareforanstaltninger, der er gennemført i EU" 

2. del: disse ord 

 
§ BL 

1. del: teksten uden ordene "udvisning" 

2. del: disse ord 

 
§ 11 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at træffe målrettede foranstaltninger i hushjælps- og 

omsorgssektoren, der kan tilføre en øget merværdi til økonomien ved at anerkende 

dette arbejde som et selvstændigt fag og ved at sikre husarbejdere og plejepersoner 

rigtige arbejdstagerrettigheder og socialsikring via arbejdslovgivningen eller 

kollektive aftaler,"  

2. del: "navnlig med hensyn til løn, arbejdstid, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 

ferie, barselsorlov, pensionsrettigheder og anerkendelse af kvalifikationer, idet der 

tages hensyn til de specifikke forhold i sektoren;" 

 
ENF: 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene "understreger, at civilsamfundsorganisationer såsom 

organisationer, der arbejder for kvinder og migranter, også bør være i stand til at 

levere denne information;" 

2. del: disse ord 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene "af både lovgivningsmæssig og ikke-lovgivningsmæssig art", 

"litra a)" og "litra b)" 

2. del: "af både lovgivningsmæssig og ikke-lovgivningsmæssig art" 

3. del: "litra a)" 

4. del "litra b)" 
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§ 17 

1. del: "anerkender nogle medlemsstaters modvilje mod at lovgive om privatsfæren," 

2. del: "mener ikke desto mindre, at manglende handling vil komme til at koste både 

samfundet og de pågældende arbejdstagere dyrt; understreger, at den forventede 

vækst i efterspørgslen efter omsorgspersoner, specielt i private husholdninger, gør en 

sådan lovgivning til en nødvendighed for til fulde at kunne beskytte sådanne 

arbejdstagere;" 

3. del: "opfordrer derfor medlemsstaterne til sammen med arbejdsmarkedets parter at træffe 

foranstaltninger til at oprette en passende og hensigtsmæssig tilsynsordning, der er i 

overensstemmelse med artikel 17 i ILO's konvention nr. 189, og indføre passende 

sanktioner for krænkelse af love og bestemmelser om sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen;" 
 

 

68. Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale 

tidsalder 

Betænkning: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 286, 259, 23 

§ 25 § originaltekst AN + 280, 210, 72 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst vs/VE + 316, 234, 16 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 249, 266, 50 

§ 49 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 225, 339, 2 

§ 56 § originaltekst vs +  

§ 57 § originaltekst vs +  

§ 63 § originaltekst vs +  

§ 65 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst AN + 380, 52, 135 

§ 67 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ I § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § 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 + 371, 93, 80 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 15 

1. del: teksten uden ordet "gratis" 

2. del: dette ord 

 
§ 17 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forholde sig til den alvorlige 

underrepræsentation af kvinder i IKT-sektoren" uden ordene "Kommissionen og"  

2. del: "Kommissionen og" 

3. del: "især blandt folk på højere poster og i bestyrelser; opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende, at direktivet om ligelig 

fordeling af mænd og kvinder i bestyrelser udgør en reel mulighed for at ændre 

kulturen internt i virksomhederne, hvilket sandsynligvis vil påvirke alle niveauer i 

hierarkiet, og opfordrer derfor indtrængende til, at behandlingen af direktivet 

genoptages i Rådet; minder indtrængende Kommissionen om sin forpligtelse til at 

træffe enhver foranstaltning, der kan bidrage til at bryde dødvandet i Rådet, for så 

vidt angår EU-lovgivning om åbenhed og større kønslig balance i rekrutteringen til 

ledende positioner;" 

 
§ 49 

1. del: "opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank at 

oprette støtteprogrammer vedrørende investeringer i IKT gennem EU's struktur- og 

investeringsfonde," 

2. del: "heriblandt fordelagtige kreditter og lån til virksomheder, 

civilsamfundsorganisationer og nystartede virksomheder i IKT-sektoren, hvor mindst 

40 % af arbejdsstyrken er kvinder;" 

 
§ 53 

1. del: teksten uden ordene "baseret på kvindehad eller had til homo- eller transseksuelle 

eller andre former for forskelsbehandling;" 

2. del: disse ord 
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§ 54 

1. del: teksten uden ordene "enhver form for homofobiske og transfobiske" 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ D 

1. del: teksten uden ordene "og LGBTI-personer" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: teksten uden ordene "at udarbejde flerårige handlingsplaner, hvis sigte er" 

2. del: disse ord 

 
§ 10 

1. del: teksten uden ordene "f.eks. ved hjælp af elektronisk stemmeafgivelse" 

2. del: disse ord 

 
§ 42 

1. del: teksten uden ordene "i teknologisammenhænge ved at oprette et legatbaseret 

professorat for kvinder inden for IKT" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE: 

§ T 

1. del: teksten uden ordene "der henviser til, at anonymitet på internettet bidrager til 

udbredelsen af disse former for vold mod kvinder;" 

2. del: disse ord 

 
ALDE: 

§ I 

1. del: "der henviser til, at ansvaret på det digitaliserede arbejdsmarked i større og større 

omfang flyttes fra virksomheden over til individet og resulterer i ændrede vilkår for 

medlemsskab af sociale sikringsordninger for selvstændige og freelancere;"  

2. del: "der henviser til, at politiske beslutninger helt klart har indflydelse på, hvad disse 

forandringer fører til;" 

 
§ 22 

1. del: "opfordrer til, at de bureaukratiske byrder, som virksomhederne pålægges i 

forbindelse med alle de foranstaltninger, der træffes på dette område, begrænses til et 

minimum;" 

2. del: "påpeger, at uforholdsmæssigt bureaukrati kan bringe accepten i fare og føre til tab 

og udflytning af arbejdspladser; glæder sig over de brugbare og konsensusbaserede 

kompromisser, der er indgået af arbejdsmarkedets parter i medlemsstater, som har en 

stærk tradition for medbestemmelse; betragter medbestemmelse som en bedste 

praksis-model for de europæiske økonomier;" 
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§ 27 

1. del: "glæder sig over de mange muligheder og den større fleksibilitet, som den digitale 

tidsalder giver arbejdstagere og selvstændige arbejdstagere, herunder mulighederne 

for en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, navnlig med hensyn til 

arbejdsvilkår for forældre med små børn og personer med handicap; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at tage effektivt fat på spørgsmålet om 

fleksibelt arbejde og jobsikkerhed, som har en fremtrædende plads i IKT-sektoren, 

men understreger samtidig de nye udfordringer, som denne udvikling giver 

anledning til, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der findes 

hensigtsmæssige socialsikringsbestemmelser;" 

2. del: "går ind for, at arbejdstagerne skal have ret til at "logge af" uden for den aftalte 

arbejdstid;" 

 
§ 28 

1. del: uden ordene "understreger, at arbejdsrelaterede mentale sundhedsproblemer, som 

f.eks. udbrændthed som følge af at "være på" hele tiden, udgør en alvorlig risiko;" 

2. del: disse ord 

 
§ 55 

1. del: teksten uden ordene "at foreslå lovgivning" 

2. del: disse ord 

 
§ 67 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skærpe overvågningen af den 

online-grooming, der foretages af terrorgrupper, som rekrutterer unge kvinder og 

tvinger dem ind i ægteskab" 

2. del: "eller prostitution i tredjelande;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme digitalisering inden for 

politik for at fremme direkte demokrati og på den måde åbne mulighed for en mere 

aktiv inddragelse af alle borgere, hvorved forældede systemer og forhindringer, som 

medfører vanskeligheder for kvinder og underrepræsenterede grupper, når de 

forsøger at etablere sig i valgmæssige og institutionelle sammenhænge, overvindes;" 

2. del: "opfordrer desuden Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje metoder til 

stemmeafgivning på internettet i forbindelse med valghandlinger og til at udvikle 

dem yderligere for på denne måde at fjerne forhindringer, som kvinder ofte er 

specielt berørt af;" 
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§ 19 

1. del: "indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre grundlæggende 

arbejdstagerrettigheder" uden ordene "Kommissionen og" og "grundlæggende" 

2. del: "Kommissionen og" 

3. del: "grundlæggende" 

4. del "og den sociale beskyttelse af arbejdstagerne samt til at bekæmpe usikre 

arbejdsvilkår; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå og 

medlemsstaterne til yderligere at udvikle nye beskyttelsesmekanismer, der er 

tilpasset de arbejds- og karrieremønstre, som digitaliseringen giver anledning til, og 

herunder være særligt opmærksomme på kvinders situation; understreger 

vigtigheden af kollektive forhandlinger på alle niveauer, især i sektorer, som er 

stærkt påvirket af digitalisering," uden ordene "opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at foreslå og medlemsstaterne til yderligere at udvikle nye 

beskyttelsesmekanismer, der er tilpasset " 

5. del "opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå og medlemsstaterne til 

yderligere at udvikle nye beskyttelsesmekanismer, der er tilpasset de arbejds- og 

karrieremønstre, som digitaliseringen giver anledning til" og "på alle niveauer" 

6. del: "for at sikre princippet om lige løn for lige arbejde samt sikre arbejdspladsens 

kvalitet og sikkerhed i tider med digitalisering; påpeger, at det er nødvendigt at 

fastsætte generelle rammebetingelser for at sikre beskyttelse af ansattes 

personoplysninger;" 

 


