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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Krimtatarerne 

Forslag til beslutning: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, 

B8-0592/2016, B8-0588/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0582/2016 

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

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 307, 232, 27 

Henvisning 10 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: § 4 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: visa 10 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D, GUE/NGL: 

§ 4 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer til, at man overvejer at udvide listen over personer, 

der er omfattet af EU's sanktioner, i forbindelse med forbuddet mod Mejlis;" 

2. del: disse ord 
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Diverse 

Marijana Petir havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-0582/2016 

tilbage. 
 

 

2. Gambia 

Forslag til beslutning: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, 
B8-0602/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0591/2016  

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 539, 27, 43 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning 
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3. Djibouti 

Forslag til beslutning: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, 

B8-0603/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0594/2016  

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

§ 3 3 PPE VE + 330, 268, 20 

§ 5 4 PPE  +  

Efter § 8 1 EFDD AN - 122, 321, 184 

§ 14 5 PPE  +  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 2 EFDD  -  

§ C 6 PPE VE + 293, 285, 52 

§ I 7 PPE VE + 298, 288, 52 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: § 17 
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4. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * 

Betænkning: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

3 kor. udv. vs +  

4 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

11 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

13 kor. udv. vs/VE + 348, 273, 22 

18 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

21 kor. udv. vs/VE + 360, 277, 8 

23 kor. udv. vs/VE + 342, 297, 3 

24 kor. udv. vs/VE + 297, 296, 52 

Artikel 8aa, § 2 41 EFDD AN - 270, 361, 14 

22 kor. udv.  +  

Artikel 8aa, efter § 3 42 EFDD AN - 306, 330, 8 

Artikel 8aa, efter § 4 25 kor. udv. div   

1 -  

2 ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

37 PPE  +  

Bilag, Bilag III, afsnit 

1, § 4 

36 mindst 40 

medlemmer 

 -  

47 GUE/NGL AN - 273, 364, 11 

Efter § 2 43 GUE/NGL AN - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL AN - 307, 332, 6 

§ 4 5 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

§ 7 35 mindst 40 

medlemmer 

VE - 285, 360, 3 

§ 11 38 EFDD VE - 267, 374, 9 

§ 12 39 EFDD AN - 309, 320, 16 

§ 16 40 EFDD  -  

Efter § 18 46 GUE/NGL AN - 286, 335, 29 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 567, 30, 53 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 39, 41, 42 

GUE/NGL: ændringsforslag 43, 44, 46, 47 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: ændringsforslag 21, 23, 24 

S&D: ændringsforslag 3, 13 

Verts/ALE: ændringsforslag 13 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

ændringsforslag 18 

1. del: "i forbindelse med artikel 8, stk. 1, artikel 8a og artikel 8aa, systematisk meddelelse 

til en anden medlemsstat og Kommissionen uden forudgående anmodning, af 

oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige 

intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige 

oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler 

oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og 

behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat." 

2. del: "Disse dokumenter skal også være tilgængelige for tredjelande. Arbejdet med deling 

af rapporter med tredjelande er allerede påbegyndt under OECD's multinationale 

aftale mellem kompetente myndigheder, og det skal sikres, at tredjelande har adgang 

til de nødvendige oplysninger fra alle medlemsstater." 

 
Verts/ALE 

ændringsforslag 5 

1. del: teksten uden ordene "uden at hæmme Unionens konkurrenceevne" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

ændringsforslag 11 

1. del: teksten uden ordene "og sikre, at en duplikation af standarder, der ville medføre en 

stigning i de administrative omkostninger for økonomiske aktører, undgås" 

2. del: disse ord 

 
EFDD: 

ændringsforslag 25 

1. del: "For at øge gennemsigtigheden for borgerne skal Kommissionen offentliggøre land 

for land-rapporterne baseret på oplysningerne indeholdt i centralregistret for land for 

land-rapporter." 

2. del: "I denne forbindelse skal Kommissionen overholde bestemmelserne vedrørende 

fortrolighed i artikel 23a." 

 
Verts/ALE, EFDD: 

ændringsforslag 4 

1. del: "Medlemsstaternes skattemyndigheder har behov for omfattende og relevante 

oplysninger om de multinationale koncerner, for så vidt angår deres struktur, deres 

interne afregningspolitik, deres skatteafregninger, skattegodtgørelser og deres 

interne transaktioner inden for og uden for Unionen. Disse oplysninger vil sætte 

skattemyndighederne i stand til at reagere på skadelig skattepraksis ved at ændre 

lovgivningen eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner samt til 

at fastslå, om en virksomhed anvender metoder til kunstigt at flytte en betydelig del 

af fortjenesten til områder, hvor den kan få en skattefordel. Kommissionen bør også 

have adgang til de oplysninger, som er udvekslet mellem medlemsstaternes 

skattemyndigheder for at sikre overholdelsen af de relevante konkurrenceregler." 

2. del: "Kommissionen bør behandle disse oplysninger som fortrolige og træffe alle 

nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af disse oplysninger." 
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5. Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og 

detailhandelsektoren 

Forslag til beslutning: B8-0581/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0581/2016 

 (PECH) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  

 

 

 

6. Kinas status som markedsøkonomi 

Forslag til beslutning: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0612/2016, 

B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0604/2016 

(EFDD) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 55, 551, 36 

Forslag til beslutning B8-0605/2016 

(ENF) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 58, 563, 20 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0607/2016 

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

§ 2 2 GUE/NGL AN - 107, 527, 16 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 2 6 ENF AN - 79, 549, 16 

Efter § 3 3 GUE/NGL  -  

§ 4 § originaltekst vs +  

Efter § 5 4 GUE/NGL  -  

§ 6 5 GUE/NGL AN - 90, 541, 22 

7 EFDD AN - 152, 313, 180 

§ B § originaltekst vs +  

§ J § originaltekst vs +  

Efter § K 1 GUE/NGL div   

1 -  

2 ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 546, 28, 77 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 2, 5 

EFDD: endelig afstemning (B8-0604/2016), ændringsforslag 7 

ENF: endelig afstemning (B8-0605/2016), ændringsforslag 2, 6, 7, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

EFDD: § 4, § J 

ENF: § B 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

ændringsforslag 1 

1. del: teksten uden ordene "og neoliberale politikker" 

2. del: disse ord 

 
§ 2 

1. del: teksten uden ordet "endnu" 

2. del: dette ord 
 

Diverse 

Antonio Tajani og Massimiliano Salini (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til 

beslutning B8-0608/2016.  

Stelios Kouloglou og Kostas Chrysogonos (GUE/NGL-Gruppen) havde trukket deres underskrift til 

ændringsforslag 1 til det fælles beslutningsforslag RC-B8-0607/2016 tilbage. 
 

 

7. Opfølgning på og status vedrørende 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig 

udvikling 

Forslag til beslutning: B8-0583/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag B8-0583/2016 

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

§ 6 4 Verts/ALE VE + 344, 282, 24 

Efter § 8 3 Verts/ALE  -  

Efter § 13 1 GUE/NGL AN - 127, 448, 71 

Efter § E 2 Verts/ALE  -  

§ H § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D: § H 
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Diverse 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod og Norbert Neuser (S&D-Gruppen) havde 

ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0583/2016. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas og 

Eleonora Evi (EFDD-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0583/2016. 

Jan Zahradil (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0583/2016. 

Joachim Zeller (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0583/2016. 

EFDD-Gruppen havde taget forslag til beslutning B8-0587/2016 tilbage. 
 

 

8. Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for visse fødevarer 

Forslag til beslutning: B8-0545/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0545/2016 

(ENVI) 

§ 2 3 PPE AN + 182, 446, 24 

§ originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 3 § originaltekst div   

1/VE + 435, 212, 4 

2 -  

§ 4 4 PPE AN - 184, 436, 33 

Efter § 4 6 PPE  -  

§ 5 § originaltekst vs +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 1 GUE/NGL AN - 207, 426, 16 

Efter § 7 5 PPE div   

1 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 ↓  

9 PPE VE + 343, 293, 8 

§ 8 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst vs -  

§ 12 § originaltekst vs +  

§ 14 7 PPE  -  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 342, 302, 3 

3/VE - 319, 325, 2 

Efter § 15 10 PPE  -  

§ 16 § originaltekst vs -  

§ 17 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst vs +  

Efter § 18 8 PPE AN - 165, 465, 22 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 20 § originaltekst vs -  

§ 21 § originaltekst vs +  

§ 23 § originaltekst AN + 613, 16, 22 

§ 24 20 Verts/ALE  -  

§ originaltekst vs -  

§ 25 2 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs/VE + 395, 244, 13 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 26 21 Verts/ALE  -  

§ originaltekst div   

1/VE + 384, 260, 6 

2 +  

§ 27 16 PPE AN - 165, 466, 21 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaltekst AN + 365, 203, 81 

§ 30 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst vs +  

Henvisning 7 § originaltekst vs +  

Efter § F 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE VE - 177, 465, 9 

Efter § G 13 PPE VE - 290, 336, 20 

§ H § originaltekst vs/VE + 423, 225, 3 

Efter § H 11 PPE  -  

§ I 14 PPE  -  

§ J 15 PPE  -  

§ K § originaltekst vs +  

Efter § K 12 PPE  -  

§ L § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 422, 159, 68 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: am 8, endelig afstemning 

GUE/NGL: ændringsforslag 1, 3, 4, 16, §§ 23, 29 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: §§ 17, 24, 26, 30 

PPE: §§ 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, led 7, §§ H, K, L 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 2 

1. del: "understreger, at 84 % af EU-borgerne ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 

2013 mener, at det er nødvendigt at oplyse om mælks oprindelse, uanset om mælken 

sælges som konsummælk eller anvendes som en ingrediens i et mejeriprodukt; 

bemærker, at dette er en af adskillige faktorer, der kan påvirke forbrugernes adfærd;" 

2. del: "mener derfor, at forpligtelsen til at oplyse om mælkens oprindelse på mærkningen 

er afgørende for at sikre gennemsigtighed og sporbarhed og dermed skabe sikkerhed 

blandt de europæiske forbrugere, der kræver denne oplysning;" 

 
§ 3 

1. del: teksten uden ordene "bekæmpe fødevaresvindel" 

2. del: disse ord 

 
§ 15 

1. del: teksten uden ordene "såvel som mange erhvervsdrivende" og "at sidstnævnte ikke 

betragter denne foranstaltning som en hindring for deres aktivitet" 

2. del: "såvel som mange erhvervsdrivende" 

3. del: "at sidstnævnte ikke betragter denne foranstaltning som en hindring for deres 

aktivitet" 

 
§ 19 

1. del: "minder om, at de frivillige mærkningsordninger, som er blevet gennemført på 

passende vis i forskellige medlemsstater, har været en succes såvel for så vidt angår 

forbrugeroplysning og for producenterne" 

2. del: "som har oplevet ingen eller kun ringe indvirkning på produktionsomkostningerne(7), 

hvilket viser, at de forretningsmæssige bekymringer kan være overdrevne;" 

 
PPE: 

§ 6 

1. del: "udtrykker tilfredshed med undersøgelsens analyse af omkostninger og fordele ved 

indførelsen af obligatorisk oprindelsesmærkning af mælk og mælk anvendt som en 

ingrediens" 

2. del: "men mener, at Kommissionen i sine konklusioner ikke i tilstrækkelig grad tager 

hensyn til de positive aspekter af oprindelsesmærkning for sådanne produkter, såsom 

bedre forbrugeroplysning; bemærker, at forbrugerne kan føle sig vildledt, når der 

ikke foreligger oplysning om obligatorisk oprindelsesmærkning, og der er anvendt 

anden fødevaremærkning såsom nationale flag" 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0545+0+DOC+XML+V0//DA#_part1_def7
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§ 26 

1. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge lovforslag, der gør det 

obligatorisk at angive oprindelsen af kød i forarbejdede fødevarer med henblik på at 

sikre større gennemsigtighed i hele fødevarekæden og genvinde forbrugernes tillid i 

kølvandet på hestekødsskandalen og andre tilfælde af fødevaresvindel;" 

2. del: "understreger desuden, at der i obligatoriske krav om mærkning bør tages hensyn til 

proportionalitetsprincippet og den administrative byrde for fødevarevirksomhederne 

og de myndigheder, der står for håndhævelsen af lovgivningen;" 

 
§ 27 

1. del: teksten uden ordet "obligatorisk" 

2. del: dette ord 

 
ENF: 

ændringsforslag 5 

1. del: "bemærker, at obligatorisk oprindelsesmærkning ifølge den undersøgelse, der 

ledsagede Kommissionens rapport om mælk og andet kød, ville føre til en 

renationalisering af det indre marked," 

2. del: "og dermed have en negativ indvirkning på mejeridriften i grænseregioner;" 
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9. Rammeaftale om forældreorlov 

Betænkning: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 § originaltekst AN + 344, 247, 42 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst AN + 411, 212, 21 

§ 9 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 491, 119, 32 

2/AN + 334, 289, 16 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 557, 46, 42 

§ 18 6 GUE/NGL AN - 68, 536, 34 

§ 20 § originaltekst vs +  

§ 21 7 GUE/NGL  -  

§ 22 § originaltekst div  ændret mundtligt 

1 +  

2/VE - 225, 241, 169 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 26 8 GUE/NGL AN - 55, 573, 12 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaltekst div   

1/AN + 596, 17, 27 

2/AN + 334, 262, 38 

§ 31 9 GUE/NGL  -  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 277, 341, 22 

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ D 1 GUE/NGL AN - 112, 505, 24 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ E § originaltekst AN + 581, 32, 26 

§ H 2 GUE/NGL  -  

§ J 3 GUE/NGL  -  

§ R § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 540, 74, 26 

§ S § originaltekst AN + 358, 193, 85 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 491, 101, 38 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 1, 6, 8, §§ E, S 

ECR: §§ 3, 7 

S&D: §§ 11, 27 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § 33, § S 

S&D: §§ 3, 7, 20 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene "af samme køn" 

2. del: disse ord 

 
§ 11 

1. del: teksten uden ordene "ser gerne, at det i de ordninger, der vedtages af 

arbejdsmarkedets parter, fastlægges, at en betydelig del af orloven ikke kan 

overdrages;" 

2. del: disse ord 

 
§ 22 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer til, at arbejdsmarkedets parter i lyset af udkastet til 

gennemførelsesrapport erkender, at direktivet om forældreorlov har slået fejl for så 

vidt angår opnåelse af målene for forening af arbejdsliv og privatliv, kvinders 

deltagelse på arbejdsmarkedet, de demografiske udfordringer og mænds andel af de 

familiemæssige opgaver, herunder børnepasning og pasning af andre plejekrævende 

personer, og erkender, at de resultater, der således er opnået med direktivet, strider 

mod EU's principper og værdier vedrørende ligestilling mellem kønnene;" og 

"følgeligt" 

2. del: disse ord 
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§ 26 

1. del: "understreger, at bedre samordning, sammenhæng og bedre adgang til 

orlovsordninger (barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov) i medlemsstaterne fører 

til, at flere benytter sig af disse muligheder, og det sikrer en større samlet 

effektivitet;" 

2. del: "understreger i denne henseende, at et EU-direktiv om fædreorlov på to uger er 

uomgængeligt og presserende;" 

 
§ 27 

1. del: teksten uden ordene "at forlænge den periode, hvor begge forældre har ret til at tage 

forældreorlov; opfordrer Kommissionen og arbejdsmarkedets parter til at forhøje 

den alder, barnet må have, for at der kan tages forældreorlov, og også" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

1. del: teksten uden ordene "for at sikre, at fleksibiliteten heri ikke misbruges" 

2. del: disse ord 

 
§ 14 

1. del: "påpeger, at tilbagevenden til arbejdet efter forældreorlov kan være vanskelig og 

belastende for såvel forælder som barn; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage 

familiepolitikker, der letter en gnidningsløs og gradvis tilbagevenden til arbejde og 

en optimal balance mellem arbejdsliv og privatliv," 

2. del: "og til at overveje at fremme hjemmearbejde, telearbejde og "smart working" på en 

sådan måde, at disse politikker ikke udgør en ekstra byrde for arbejdstagerne;" 

 
§ 24 

1. del: teksten uden ordene "at individualisere" 

2. del: disse ord 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene "ser i denne henseende meget gerne, at Kommissionen, hvor det 

er relevant, integrerer målene for ligestilling på beskæftigelsesområdet i det 

europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker med henblik på at 

nå målene i Europa 2020-strategien og" og orddelen "EU-" i ordet "EU-initiativer" 

2. del: disse ord og denne orddel 

 
§ C 

1. del: teksten uden ordene "til at nå målet om en beskæftigelsesfrekvens på 75 %, der er 

fastsat i Europa 2020-strategien, og" 

2. del: disse ord 

 
§ D 

1. del: teksten uden ordet "delvist" 

2. del: dette ord 

 
§ R 

1. del: "der henviser til, at de store forskelle i mænds og kvinders udnyttelse af barsels- og 

forældreorlov er et åbenlyst udtryk for forskelsbehandling på grund af køn, hvad 

angår børnepasning og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet;" 

2. del: "der henviser til, at de foranstaltninger, der er truffet i mange medlemsstater for at 

tilskynde mænd til at påtage sig en lige så stor del af ansvaret for familielivet, ikke 

har ført til tilfredsstillende resultater;" 
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Diverse 

Maria Arena havde stillet et mundtligt ændringsforslag til § 22: 

"22. opfordrer til, at arbejdsmarkedets parter i lyset af Kommissionens rapport offentliggjort i februar 

2015 behandler manglerne i direktivet om forældreorlov for så vidt angår fuld opnåelse af målene for 

forening af arbejdsliv og privatliv, kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, de demografiske 

udfordringer og mænds andel af de familiemæssige opgaver, herunder børnepasning og pasning af 

andre plejekrævende personer; mener, at der bør iværksættes langt mere effektive foranstaltninger for 

at tilskynde til en mere ligelig fordeling af ansvaret for familien mellem mænd og kvinder;" 
 

 

10. Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel 

Betænkning: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 19 § originaltekst vs/VE + 319, 213, 72 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaltekst div   

1/AN + 557, 36, 21 

2/AN + 550, 41, 17 

3/AN - 191, 408, 10 

4/AN + 456, 127, 16 

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst vs +  

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 48 § originaltekst div   

1/AN + 553, 28, 12 

2/AN + 480, 62, 44 

3/AN + 335, 177, 67 

§ 50 § originaltekst vs/VE + 319, 129, 101 

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 53 § originaltekst vs +  

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 60 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 64 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 70 § originaltekst vs +  

§ 71 § originaltekst vs +  

§ 72 § originaltekst vs +  

Après le § 72 2 GUE/NGL VE + 281, 257, 3 

§ 73 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 74 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 75 § originaltekst AN + 431, 104, 3 

§ 78 § originaltekst AN + 421, 65, 43 

§ 85 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 88 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 253, 255, 1 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 96 § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst vs +  

Efter § M 1 ALDE  +  

§ N § originaltekst vs +  

§ R § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 253, 240, 20 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 391, 43, 53 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 33, 75, 78 

GUE/NGL: § 48 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 70, 71, 72, 96 

PPE: §§ 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: § 19, § N 

S&D: § E 

Verts/ALE: § 50, § N 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene "(f.eks. humanitære visa)" 

2. del: disse ord 

 
§ 73 

1. del: "bemærker, at ulovlig opholdsstatus ikke udelukker nogen fra at være offer for 

menneskehandel" 

2. del: "og at sådanne ofre derfor skal have de samme rettigheder som andre; opfordrer 

medlemsstaterne til ikke at blande migrationsproblemerne og menneskehandel 

sammen, og fremhæver princippet for ubetinget bistand, som fastsat i direktivet;" 
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PPE: 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene "herunder med hensyn til retten til få ophold og adgang til 

arbejdsmarkedet i den medlemsstat, hvortil offeret er blevet bragt; understreger, at 

disse bestemmelser ikke bør være betinget af, at ofrene indgiver klager eller 

samarbejder i strafferetlige efterforskninger;" 

2. del: disse ord 

 
§ 34 

1. del: "opfordrer til bedre gennemførelse og overvågning af artikel 8 i direktiv 2011/36/EU 

for at sikre, at ofre for menneskehandel ikke retsforfølges og pålægges sanktioner 

eller straffe, og understreger, at dette indbefatter, at prostituerede ikke pålægges 

sanktioner eller straffe," 

2. del: "og at ulovlig indrejse eller ulovligt ophold i transit- og modtagerlande ikke 

straffes;" 

 
§ 51 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre direktivets artikel 18, stk. 4, 

og at udvikle specifikke strategier til at reducere behovet for menneskehandel med 

henblik på seksuel udnyttelse, såsom exitprogrammer og ordninger til at styrke og 

beskytte rettighederne for dem, der er i prostitutionsmiljøet, og mindske deres 

sårbarhed over for udnyttelse, og kampagner med henblik på at begrænse 

efterspørgslen efter seksuelle tjenester af ofre for menneskehandel, mens det også 

bemærkes, at prostitutionslovgivningen ligger inden for medlemsstaternes 

ansvarsområde; opfordrer Kommissionen til at foretage yderligere undersøgelser af 

eventuelle forbindelser mellem efterspørgslen efter seksuelle ydelser og 

menneskehandel;" 

2. del: "mener, at en efterspørgselsreduktion kan ske gennem lovgivning, der flytter 

straffebyrden fra sælgerne af seksuelle tjenester over på dem, der køber seksuelle 

tjenester af handlede personer;" 

 
§ 55 

1. del: teksten uden ordene "der specifikt er rettet mod mænd" 

2. del: disse ord 

 
§ 61 

1. del: teksten uden ordet "specifikt" 

2. del: dette ord 

 
§ 85 

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

2. del: disse ord 

 
§ 88 

1. del: teksten uden ordene "ved at ændre reglerne om opholdstilladelse for ofre for 

menneskehandel" 

2. del: disse ord 

 
§ R 

1. del: teksten uden ordene "herunder ved at styrke ofrets ret til lovligt at opholde sig og 

arbejde i den medlemsstat, hvortil ofret er blevet bragt" 

2. del: disse ord 
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ENF: 

§ 13 

1. del: teksten "mener, at asylansøgere, flygtninge og migranter er særligt sårbare over for 

menneskehandel, og at der bør lægges særlig vægt på handel med kvinder, børn og 

andre sårbare grupper; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge 

sammenhængen mellem det stigende antal flygtninge, der ankommer, og 

menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne til at øge samarbejdet, herunder ved 

hotspots, for at genkende potentielle ofre og til at tage alle midler i brug for at 

bekæmpe menneskehandlere og smuglere, herunder ved at forbedre 

dataindsamlingen og sikre overholdelse af eksisterende beskyttelsesstandarder; 

minder om den rolle, EU's agenturer og netværk har i forbindelse med tidlig 

identificering af ofre ved EU's grænser og bekæmpelsen af menneskehandel, og 

understreger i denne forbindelse behovet for et øget samarbejde mellem Europol, 

Eurojust, de nationale myndigheder og tredjelande samt gennem anvendelse af 

ECRIS; anmoder om flere midler til RIA-agenturerne med henblik på udnævnelse af 

agenturansatte med uddannelse i kønsspørgsmål, navnlig i de medlemsstater, der står 

over for øgede blandede migrationsstrømme;" uden ordene "at asylansøgere, 

flygtninge og migranter er særligt sårbare over for menneskehandel, og", "i 

kønsspørgsmål" og "blandede" 

2. del: disse ord 

3. del: "understreger, at en ny "hotspot"-tilgang i EU's dagsorden for migration ikke bør 

begrænses til hurtig ekspedition og clearing af efterslæb, men bør omfatte en 

proportionel komponent mod menneskehandel, der sigter mod en effektiv 

indberetning af potentielle ofre;" 

 
§ 58 

1. del: "minder om, at omkring 10 000 uledsagede børn ifølge Europol er forsvundet efter 

deres ankomst til EU i 2015, og at disse børn kan være blevet ofre for 

menneskehandel og udsat for forskellige former for udnyttelse og misbrug;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre asylpakken og registrere børn 

ved deres ankomst med henblik på at sikre, at de anføres i systemerne for beskyttelse 

af børn;" 

3. del: teksten "opfordrer medlemsstaterne til at øge informationsudvekslingen for bedre at 

beskytte migrationsbørn i Europa;" uden orddelen "migrations" i ordet 

"migrationsbørn" 

4. del orddelen "migrations" 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1. del: teksten uden ordet "bevidst" 

2. del: dette ord 

 
§ 47 

1. del: teksten uden ordet "bevidste" 

2. del: dette ord 

 
S&D: 

§ 15 

1. del: teksten uden ordene "der søger at udnytte deres fortvivlelse" 

2. del: disse ord 
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§ 26 

1. del: teksten uden ordene "men anerkender, at det er svært at bevise kendskabet til dette i 

en retlig kontekst" 

2. del: disse ord 

 
§ 60 

1. del: teksten uden ordet "tvungen" 

2. del: dette ord 

 
ECR, PPE: 

§ 33 

1. del: "understreger, at for at tilskynde ofrene for menneskehandel til at melde disse 

forbrydelser til myndighederne og dermed lette tidlig identificering af ofre skal 

lovgivningen ændres til at anerkende ofrene for menneskehandel som 

rettighedshaverne ud fra et retligt synspunkt; er af den opfattelse, at ofre for 

menneskehandel skal have ret til bistand" 

2. del: "og beskyttelse" 

3. del: "selv om deres sag er afvist af domstolene;" 

4. del "understreger behovet for at give mere magt til socialarbejdere, sundhedspersonale 

og indvandringsmyndigheder for at fastslå, hvornår der er tale om menneskehandel, 

og hvem der skal modtage bistand og beskyttelse i henhold til loven;" 

 
§ 63 

1. del: "bemærker, at ofre for menneskehandel har brug for specialiserede ydelser," 

2. del: "herunder adgang til sikker indkvartering på både kort og lang sigt, 

vidnebeskyttelsesprogrammer, lægehjælp og rådgivning, oversættelse og tolkning, 

domstolsprøvelse, erstatning" 

3. del: "rejsehjælp," 

4. del "adgang til almen uddannelse og erhvervsuddannelse," 

5. del "herunder undervisning i de sprog, der tales i bopælslandet, jobformidling og bistand 

til (gen)integrering og genhusning samt familiemægling;" 

6. del: "og at disse ydelser bør individualiseres yderligere fra sag til sag med særlig 

opmærksomhed på kønsspørgsmålet;" 

 
§ 64 

1. del: "lægger vægt på, at kønsaspektet i menneskehandel medfører en forpligtelse for 

medlemsstaterne til at behandle det som en form for vold mod kvinder og piger; 

understreger, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod dynamikken i udnyttelsen 

og den langsigtede følelsesmæssige og psykiske skade, der er forbundet hermed; 

beder Kommissionen om at forelægge en europæisk strategi for bekæmpelse af 

kønsbestemt vold," 

2. del: "der indeholder et lovgivningsforslag om vold mod kvinder, som inkluderer 

menneskehandel;" 
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§ 74 

1. del: "opfordrer alle medlemsstaterne til effektivt at sikre rettighederne for ofre og 

opfordrer til, at gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU analyseres i lyset af 

bestemmelserne i direktiv 2012/29/EU;" 

2. del: teksten "opfordrer medlemsstaterne til at sikre gratis retshjælp, herunder juridisk 

bistand og repræsentation, psykologisk og lægelig bistand og oplysninger om 

rettigheder til bistand og sundhedspleje, herunder ret til abort for ofre for seksuel 

udnyttelse, til alle de ofre, som enten selv identificerer sig, eller opfylder et 

tilstrækkeligt antal identificeringskriterier, som ofre for menneskehandel, for at 

hjælpe dem med at få adgang til deres rettigheder, kompensationer og/eller 

domstolsprøvelse; understreger, at det at identificere sig selv som offer aldrig bør 

være det eneste krav for at kunne få adgang til rettigheder og tjenester til ofre;" uden 

ordene "gratis" og "herunder ret til abort for ofre for seksuel udnyttelse" 

3. del: "gratis" 

4. del "herunder ret til abort for ofre for seksuel udnyttelse" 

 
PPE, Verts/ALE: 

§ 48 

1. del: "bemærker den manglende fælles forståelse blandt medlemsstaterne af, hvad der 

skaber efterspørgslen," 

2. del: teksten "og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå retningslinjer 

om straf af kunden på grundlag af den nordiske model, samtidig med at 

bevidstheden om alle former for menneskehandel, især seksuel udnyttelse, øges, og 

andre former for udnyttelse såsom husslaveri synliggøres;" uden ordene "til at 

foreslå retningslinjer om straf af kunden på grundlag af den nordiske model" 

3. del: "til at foreslå retningslinjer om straf af kunden på grundlag af den nordiske model" 

 
ENF, S&D: 

§ V 

1. del: teksten uden ordene "kun", "hvis", "EU-institutionerne og", "for at undgå kriminelle 

gruppers og enkeltpersoners "forumshopping"", "asylansøgere, flygtninge, 

indvandrere og andre" og "uledsagede mindreårige" 

2. del: "kun", "hvis", "EU-institutionerne og", "asylansøgere, flygtninge, indvandrere og 

andre" og "uledsagede mindreårige" 

3. del: "for at undgå kriminelle gruppers og enkeltpersoners "forumshopping"" 

 


