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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 

FB beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Undtagelser for råvarehandlere ***I 

Betænkning: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 547, 60, 50 

 

 

2. EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) 

Indstilling ved andenbehandling: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 
(kvalificeret flertal påkrævet for forkastelse eller ændring af Rådets holdning) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1 EFDD AN - 107, 545, 13 

Artikel 4, § 1, litra m 2 Verts/ALE  -  

Rådets holdning Erklæret godkendt 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1 
 

 

3. Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på 

forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold 

***II 

Indstilling ved andenbehandling: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (kvalificeret flertal påkrævet for 
forkastelse eller ændring af Rådets holdning) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Rådets holdning 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

AN - 67, 597, 15 

Rådets holdning Erklæret godkendt 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF ændringsforslag 2 
 

 

4. Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken 

Forslag til beslutning: B8-0562/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0562/2016 

(REGI) 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 514, 123, 50 

§ B § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 511, 129, 47 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 546, 73, 62 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: 

EFDD: 

Endelig afstemning 

§ 6 (2. del), § B (2. del) 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. del "hilser oprettelsen af taskforcen for bedre gennemførelse af programmerne for 2007-

2013 i otte medlemsstater velkommen og opfordrer Kommissionen til at informere 

Parlamentet om de opnåede resultater; opfordrer Kommissionen til at opretholde 

denne taskforce med henblik på at støtte og fremskynde gennemførelsen af 

programmerne for 2014-2020 og til at forelægge Parlamentet en handlingsplan for 

taskforcens virksomhed;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at inkludere ESI-fondene fuldt ud i EU's strategi for 

bedre regulering;" 

 



P8_PV(2016)05-11(VOT)_DA.doc 4 PE 582.706 

GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1. del teksten uden ordene "understreger" og "nødvendigheden af at tilskynde til relevante 

strukturreformer i overensstemmelse med" 

2. del: disse ord 

 
§ B 

1. del teksten uden ordene "og om nødvendigt strukturreformer" 

2. del: disse ord 

 


