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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 
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= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-

rammekonventionen *** 

Henstilling: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer: FN/ECE-overenskomsten 

*** 

Henstilling: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Kroatiens tiltrædelse) *** 

Henstilling: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Forstærket samarbejde for så vidt angår formueforholdet mellem 

internationale par *** 

Henstilling: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 550, 68, 36 

 

 

 

5. Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-

rammekonventionen (retligt samarbejde i straffesager)) *** 

Henstilling: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Markeder for finansielle instrumenter ***I 

Betænkning: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed - 

blok nr. 2 

2 kor. udv.  +  

Blok nr. 1 1 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og 

værdipapirafvikling ***I 

Betænkning: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

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 

Tekst som helhed - 

blok nr. 2 

2 kor. udv.  +  

Blok nr. 1 1 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 504, 157, 9 

 

 

 

8. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Rimantas Šadžius  

Betænkning: Bart Staes (A8-0183/2016) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 182, 

stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: udnævnelse af 

Rimantas Šadžius 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens 

Betænkning: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 10 1 ordfører  +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 349, 309, 9 

§ 15 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst div   

1 +  



P8_PV(2016)06-07(VOT)_DA.doc 5 PE 584.725 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 § originaltekst vs/VE + 369, 290, 8 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 289, 372, 9 

§ 40 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 42 § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst vs/VE + 367, 305, 2 

§ F § originaltekst vs/VE + 357, 308, 8 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 523, 79, 72 
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Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 24, §§ E, F 

ECR §§ 15, 24, 27, 41, 42 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene ", og opfordrer Kommissionen til at udvide den bindende 

ramme til at omfatte andre sektorer" 

2. del: disse ord 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene "at arbejde for oprettelse af et nyt mellemstatsligt organ i FN-

regi om internationalt samarbejde på skatteområdet, og til at stille de nødvendige 

ressourcer til rådighed for at muliggøre, at et sådant organ kan fungere effektivt med 

henblik på" 

2. del:  

 
ECR 

§ 11 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer medlemsstaternes regeringer til at integrere 

udviklingsvenlig politikkohærens i en bindende retsakt, og udarbejde en 

handlingsplan for politikkohærens for bæredygtig udvikling for at få den gennemført 

i praksis;" 

2. del:  

 
§ 18 

1. del: "understreger, at der er behov for, at EU investerer flere midler i en evidensbaseret 

analyse af udviklingsvenlig politikkohærens; " 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at påpege usammenhængende forhold uden forsinkelse 

og foretage en analyse af deres omkostninger, samt udvikle passende mekanismer 

for overvågning og registrering af fremskridtene for den udviklingsvenlige 

politikkohærens; anmoder endvidere Kommissionen om i sin analyse at medtage 

forslag til, hvordan man undgår, og hvordan men håndtarer uoverensstemmelser 

mellem de forskellige politikker; fremhæver desuden behovet for at forbedre 

henvisningerne til udviklingsvenlig politikkohærens i 

programmeringsdokumenterne;" 

 
§ 21 

1. del: teksten uden ordene "understreger, at EU har behov for større harmonisering af 

migrations- og asylpolitikkerne, både inden for EU og med dets internationale 

partnere;", "understreger betydningen af at udvikle en enkelt fælles asyl- og 

indvandringspolitik;" og "minder om, at kvinder og piger, der er flygtninge eller 

migranter, er særligt sårbare over for seksuel vold og udnyttelse, og at der skal 

integreres et kønsperspektiv i EU's migrationspolitik;" 

2. del: "understreger, at EU har behov for større harmonisering af migrations- og 

asylpolitikkerne, både inden for EU og med dets internationale partnere;" 

3. del: "understreger betydningen af at udvikle en enkelt fælles asyl- og 

indvandringspolitik;" 

4. del "minder om, at kvinder og piger, der er flygtninge eller migranter, er særligt sårbare 

over for seksuel vold og udnyttelse, og at der skal integreres et kønsperspektiv i EU's 

migrationspolitik;" 
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§ 40 

1. del: "opfordrer til en resolut indsats fra EU's, medlemsstaternes og alle internationale 

partneres side i gennemførelsen af den nye COP21-aftale/klimaaftalen fra Paris; 

understreger, at EU og andre udviklede lande fortsat bør støtte klimaindsatsen for at 

nedbringe emissioner og opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringernes 

virkninger i udviklingslandene, og navnlig i de mindst udviklede lande; minder i 

denne sammenhæng om den afgørende betydning af at tilvejebringe tilstrækkelig 

klimafinansiering; støtter processen med EU's energiomstilling og overgangen til 

vedvarende energi med dette for øje; understreger, at manglende evne til at begrænse 

den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C kan undergrave de 

udviklingsmæssige gevinster; " 

2. del: "opfordrer EU til at påtage sig en proaktiv rolle i håndteringen af den globale 

klimaudfordring ved at fastsætte strategiske prioriteter på alle niveauer og på tværs 

af alle sektorer og udforme og gennemføre nye bindende klimamål samt mål for 

energieffektivitet og vedvarende energi i henhold til Parisaftalen;" 

 
PPE, ECR 

§ 30 

1. del: teksten uden ordene "en afgift på finansielle transaktioner" og "en kulstofafgift, en 

flybilletafgift, afgifter på naturressourcer mv." 

2. del: "en afgift på finansielle transaktioner" 

3. del: "en kulstofafgift, en flybilletafgift, afgifter på naturressourcer mv." 
 

 

10. Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring 

Betænkning: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1/AN + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § originaltekst vs +  

§ 15, led 2 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst vs +  

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1/AN + 418, 250, 3 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 34, led 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34, led 2 § originaltekst AN + 601, 55, 14 

§ 34, led 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 36 § originaltekst vs +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 357, 296, 20 

§ 66 § originaltekst vs +  

§ 72 § originaltekst vs/VE + 399, 222, 42 

§ 85 § originaltekst vs +  

§ 88 § originaltekst vs +  

Henvisning 26 § originaltekst vs +  

Henvisning 37 § originaltekst vs +  

§ C § originaltekst vs/VE + 416, 242, 10 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 577, 24, 69 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR §§ 2 (1. del), 25 (1. del), 34 (led 2) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR §§ 28, 72, 85, § C 

PPE henvisning 26, 37, §§ 3, 15 (led 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ECR 

§ 2 

1. del: "konstaterer, at landbrugsinvesteringspolitikkerne er tilbøjelige til at fokusere på 

storstilet jordopkøb og eksportrettet landbrug, som normalt er uafhængigt af de 

lokale økonomier; bemærker, at udviklingen af omfattende kunstvanding på 

NAFSN's målrettede geografiske investeringsområder kan mindske adgangen til 

vand for andre brugere såsom små landbrugere eller kvægnomader; understreger, at 

under disse omstændigheder skal overdimensionerede offentlig-private projekters 

evne til at bidrage til fattigdomsreduktion og fødevaresikkerhed vurderes kritisk og 

forbedres;" 

2. del: "understreger, at politikkerne for investering i landbrug bør være knyttet til og bør 

støtte udviklingen af den lokale økonomi, herunder små landbrugsbedrifter og 

familielandbrug; minder om, at FAO's retningslinjer om jordbesiddelse anbefaler 

sikker adgang til jord for at give familierne mulighed for at producere fødevarer til 

eget forbrug og at øge husstandsindkomsten; understreger behovet for at basere 

storstilede jordbaserede investeringer i Afrika på disse retningslinjer og således sikre 

husmandsbrugs og lokalbefolkningernes adgang til jord, fremme af lokale SMV'ers 

investeringer samt sikre, at OPP'erne bidrager til fødevaresikkerheden, og at 

fattigdom og ulighed reduceres;" 

 
§ 25 

1. del: "bemærker, at multinationale selskaber, der driver virksomhed i henhold til NAFSN, 

foretrækker store kontraktlandbrug, hvilket medfører en risiko for, at mindre 

producenter marginaliseres;" 

2. del: "opfordrer de ti afrikanske stater, der deltager i NAFSN, til at sikre, at 

kontraktlandbrug gavner både købere og lokale leverandører; finder det derfor 

afgørende at styrke f.eks. landbrugsorganisationerne med henblik på at forbedre 

landbrugernes forhandlingsposition;" 

 
PPE 

§ 22 

1. del: "opfordrer til, at alle hensigtserklæringer inden for rammerne for landesamarbejder 

offentliggøres i deres fulde ordlyd;" 

2. del: "fremhæver behovet for en stærk institutionel og juridisk ramme for at sikre en fair 

fordeling af risici og fordele; understreger, at civilsamfundets aktive deltagelse i 

NAFSN er afgørende for at øge gennemsigtigheden og sikre, at dets målsætninger er 

opfyldt; påpeger, at dialog og samråd med alle civilsamfundets grupper skal 

fremmes;" 

 
§ 34, led 1 

1. del: "at sikre deltagelses- og inklusionsmekanismer, som prioriterer rettigheder, behov og 

interesser hos dem, der har legitime rettigheder til jorden, navnlig mindre 

landbrugere og små familielandbrug; navnlig at sikre frivilligt, forudgående og 

informeret samtykke" 

2. del: "fra alle de samfund, der lever på den jord, som er omfattet af overdragelse af 

ejerskab og/eller kontrol" 
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§ 34, led 6 

1. del: "at sikre, at princippet om at sikre frivilligt, forudgående og informeret samtykke 

iagttages" 

2. del: "for alle samfund, der er ramt af land grabbing, og til, at der afholdes konsultationer 

for at sikre en ligelig deltagelse af alle lokalsamfundets grupper, navnlig dem, som 

er mest sårbare og marginaliserede;" 

 
§ 59 

1. del: teksten uden ordene "og på fødevaresuveræniteten" 

2. del: "og på fødevaresuveræniteten" 
 

 

11. Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) 

Betænkning: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske 

Union 

Betænkning: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst vs +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 483, 173, 19 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 13 § originaltekst vs +  

§ 16 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst AN + 485, 148, 35 

§ 22 § originaltekst vs +  

Henvisning 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 491, 110, 73 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §§ 9 (3. del), 18 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR §§ 6, 13, 16, 22 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ECR  

henvisning 8 

1. del: teksten uden ordene "Handlingsplan for, hvordan EU's FSFP-støtte til FN's 

fredsbevarende aktiviteter kan forbedres"(4) af 14. juni 2012 og" 

2. del:  

 
§ N 

1. del: teksten uden ordene "yder rådgivning og udfører uddannelsesaktiviteter inden for 

rammerne af sine FSFP-missioner og" 

2. del:  

 
ECR, EFDD 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene "bemærker, at de tidligere og igangværende FSFP-missioner 

sigtede/sigter mod fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den 

internationale sikkerhed" og "opfordrer EU til at gøre en yderligere indsats for at 

fremme bidrag fra medlemsstaterne;" 

2. del: "bemærker, at de tidligere og igangværende FSFP-missioner sigtede/sigter mod 

fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed" 

3. del: "opfordrer EU til at gøre en yderligere indsats for at fremme bidrag fra 

medlemsstaterne;" 
 

 

13. Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden 

Betænkning: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 600, 48, 24 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE ændringsforslag 1, 4 
 

Diverse: 

Ændringsforslag 2 og 3 var taget tilbage. 
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14. Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU 

Betænkning: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 491, 142, 36 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 365, 291, 15 

§ 20 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 332, 334, 4 

3/AN + 336, 331, 3 

§ 25 § originaltekst AN + 621, 22, 28 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 445, 195, 25 

3/AN - 282, 360, 25 

§ 28 § originaltekst AN - 266, 334, 70 

§ 30 § originaltekst AN - 291, 339, 42 

§ 31 § originaltekst div   

1/AN - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 41 § originaltekst vs/VE + 384, 270, 17 

§ 42 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 481, 178, 6 

3/AN - 132, 534, 6 

§ 46 § originaltekst AN - 294, 371, 7 

§ 47 § originaltekst AN - 300, 365, 4 

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 319, 339, 16 

§ 74 § originaltekst div   

1/AN + 547, 97, 23 

2/AN + 348, 308, 11 

§ B § originaltekst div   

1/VE - 329, 330, 12 

2/AN + 514, 99, 52 

§ C § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 503, 144, 22 

3/AN + 493, 163, 9 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ I § originaltekst AN + 508, 149, 15 

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ R § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 454, 177, 42 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF § 25 

S&D §§ 28, 30, 31 (1. del), 46, 47, 74 

Verts/ALE §§ 24 (2. del og 3. del), 28, 30, 31 (1. del), 42 (3. del), 70 (2. del), 74 (2. del), §§ C 

(2. del og 3. del), I 

EFDD §§ 5 (1. del), 27 (1. del), 28, 30, 31 (1. del), 42 (1. del), 47, 74, §§ B (2. del), C (1. 

del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF § 20 

S&D § 41 

GUE/NGL §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE §§ 46, 47 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE 

§ Q 

1. del: teksten uden ordene ", og at udbrud af skadegørere er steget" 

2. del:  

 
§ R 

1. del: "der henviser til, at utilstrækkelige løsninger til beskyttelse af specialafgrøder udgør 

en trussel for kvaliteten, mangfoldigheden og den bæredygtige produktion af 

fødevarer i EU" 

2. del: "og har en direkte indvirkning, som anslås til mere end 1 mia. EUR, hvilket omfatter 

produktionstab og øgede omkostninger for landbrugerne;" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD 

§ 31 

1. del: "anerkender de muligheder, der ligger i de nye teknologier med hensyn til målrettet 

egenskabsudvikling og udvælgelse af dyr, herunder dem med sociale og 

sundhedsmæssige fordele, såsom kvæg uden horn eller resistens over for 

prionsygdomme;" 

2. del: "understreger behovet for en undersøgelse og en passende regulering af disse 

teknikker, før de bringes i anvendelse, da de indebærer mulige skadevirkninger for 

menneskers sundhed, dyrs sundhed og velfærd samt miljøet og biodiversiteten;" 

 
Verts/ALE, EFDD 

§ 5 

1. del: "er overbevist om, at økonomisk udvikling og bæredygtig produktion ikke gensidigt 

udelukker hinanden, og at begge dele kan opnås ved hjælp af innovation; 

understreger, at det er nødvendigt at støtte innovation i teknologi og forvaltning ved 

at sikre sammenhængende regler, klarhed og plads til iværksætterånd, og opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at der udtrykkeligt tages hensyn til innovation i de 

kommende revisioner og reformer af den relevante lovgivning; påpeger, at 

europæisk landbrug er i stand til at producere produkter af høj kvalitet og med stor 

merværdi samt udvikle rentable vidensbaserede løsninger," 

2. del: "der kan være med til at brødføde en voksende verdensbefolkning;" 

 
§ 58 

1. del: teksten uden ordet "klimavenlige" 

2. del: dette ord 

 
§ C 

1. del: teksten uden ordene "flere" og "i hele verden" 

2. del: "flere" 

3. del: "i hele verden" 

 
S&D, Verts/ALE 

§ 8 

1. del: teksten uden ordet "samlet" 

2. del: dette ord 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene "en pragmatisk" og "således at opdrætterne ikke afskrækkes af 

indviklede forhold og omkostningerne forbundet med at anvende vildt materiale til 

at indføre nye egenskaber, såsom modstandsdygtighed over for sygdomme og 

skadedyr, ernæringsmæssig kvalitet samt miljømæssig modstandskraft" 

2. del: "en pragmatisk" 

3. del: "således at opdrætterne ikke afskrækkes af indviklede forhold og omkostningerne 

forbundet med at anvende vildt materiale til at indføre nye egenskaber, såsom 

modstandsdygtighed over for sygdomme og skadedyr, ernæringsmæssig kvalitet 

samt miljømæssig modstandskraft" 
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S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene "innovativ" og "plante- og dyre" ("dyre" indgår i ordet 

"dyreavl") 

2. del: "innovativ" 

3. del: "plante- og dyre" ("dyre" indgår i ordet "dyreavl") 

 
§ 42 

1. del: teksten uden ordene "stoffer" (indgår i ordet "lavrisikostoffer"), "herunder" og 

"godkendes midlertidigt til anvendelse og" 

2. del: "stoffer" (indgår i ordet "lavrisikostoffer") og "herunder" 

3. del: "godkendes midlertidigt til anvendelse og" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 32 

1. del: teksten uden ordet "videnskabelige" 

2. del: dette ord 

 
§ 70 

1. del: teksten uden ordene "nye teknologier fortsat bliver udviklet i EU, ikke bliver kvalt af 

unødig og byrdefuld regulering, og at de bør have ret til at vise, hvad de er værd, 

eftersom" 

2. del:  

 
§ 74 

1. del: teksten uden ordene "risikobaseret og" 

2. del:  

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

§ B 

1. del: "der henviser til, at den forventede stigning i verdens befolkning vil kræve, at 

fødevareproduktionen og -forsyningen øges med mellem 60 % og 110 % for at 

opfylde den stigende efterspørgsel, hvis man baserer sig på en række beregninger og 

antagelser, der hidrører fra forskellige modeller," 

2. del: "og bemærker, at gennemsnitligt mindst en tredjedel af alle fødevarer går til spilde, 

at det i nogle sektorer er næsten halvdelen, og at en af de mest effektive måder at 

imødekomme den forventede efterspørgsel på og samtidig ikke nedbryde knappe 

ressourcer er ved at udnytte teknologiske løsninger til at øge produktionen, forbedre 

distributionsmetoderne og håndtere fødevarespild;" 
 

 

15. Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske 

landbrugsdrift 

Betænkning: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

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 

§ 10 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 357, 290, 13 

3 +  

4/VE + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 329, 307, 24 

4 +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ I § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ J § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 325, 334, 5 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 474, 115, 54 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL §§ 6, 10, 11, 32, § A 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 31 

1. del: teksten uden ordet "lavrisiko" (indgår i ordet "lavrisikostoffer") 

2. del: dette ord 

 
§ C 

1. del: teksten uden ordene "landbrugsproduktiviteten ifølge FN fordobles inden 2030," og 

"samtidig med at" 

2. del:  

 
§ I 

1. del: teksten uden ordene "forøges og" 

2. del:  

 
§ J 

1. del: teksten uden ordene "produktiv og" 

2. del:  

 
S&D 

§ 33 

1. del: teksten uden ordet "nye" 

2. del: dette ord 
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EFDD, S&D 

§ 32 

1. del: "opfordrer til, at der til stadighed udvikles innovative nye forædlingsteknikker, idet 

de europæiske frøbanker dog opretholdes, hvilket er af afgørende betydning for nye 

og forskellige sorter med højere udbytte, større næringsværdi, større 

modstandsdygtighed over for skadedyr, sygdomme og ugunstige vejrforhold og for 

at fremme større biodiversitet; påpeger, at nye forædlingsteknikker kan give 

mulighed for at reducere det konventionelle landbrugs miljøvirkninger; advarer mod 

nogen form for fastlåst kemisk afhængighed af nye sorter;" 

2. del: "misbilliger de nuværende administrative og lovmæssige byrder for virksomhederne 

og" 

3. del: "tilskynder til lokalsamfundsbaserede forædlingsprogrammer i landbruget; 

understreger, at der skal udvises behørig forsigtighed i forbindelse med 

godkendelsesprocesser for nye sorter;" 

4. del "opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme ibrugtagning af nye teknikker, 

som har gennemgået en behørig risikovurdering, hvor dette er påkrævet, og er i fuld 

overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, og til at sikre adgang til biologiske 

materialer for SMV'er i forædlingssektoren, og forventer, at Kommissionen kraftigt 

støtter innovation i denne forbindelse;" 

5. del "tager derfor afstand fra den nuværende afgørelse fra det udvidede appelkammer ved 

Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) af 25. marts i sag G2/12 og G2/13;" 

 
EFDD, ENF, S&D 

Efter § A 

1. del: "der henviser til, at FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) skønner, at den 

forventede forøgelse af verdens befolkning til 9,1 milliard mennesker inden 2050, 

for at bibeholde den nuværende tilstand, vil kræve en udvidelse på 60 % af 

fødevareforsyningen, som skal være sikker og af høj kvalitet, og en forøgelse af 

høstudbyttet på 24 % i de udviklede lande inden det tidspunkt, samtidig med at 

værdifulde ressourcer skal bevares for fremtidige generationer, og fødevarespild og -

tab, som i øjeblikket udgør over en tredjedel af verdens samlede produktion, skal 

undgås;" uden ordene "en udvidelse på 60 % af fødevareforsyningen, som skal være 

sikker og af høj kvalitet, og en forøgelse af høstudbyttet på 24 % i de udviklede 

lande inden det tidspunkt, samtidig med" 

2. del: "en udvidelse på 60 % af fødevareforsyningen, som skal være sikker og af høj 

kvalitet, og en forøgelse af høstudbyttet på 24 % i de udviklede lande inden det 

tidspunkt, samtidig med" uden ordene "på 60 %", "på 24 %" og "i de udviklede 

lande" 

3. del: "på 60 %", "på 24 %" og "i de udviklede lande" 

4. del "der henviser til, at FAO også skønner, at landbrugsarealet kun vil blive udvidet med 

4,3 % inden 2050, hvilket vil kræve en bedre forvaltning af naturressourcer for at 

bekæmpe bl.a. forringelse af jorden;" 

 
GUE/NGL, EFDD 

§ D 

1. del: "der henviser til, at befolkningsvæksten, højere gennemsnitsindkomster og ændret 

forbrugeradfærd vil medføre ændrede kostpræferencer" 

2. del: "og resultere i større efterspørgsel efter forarbejdede fødevarer og animalske 

proteiner såsom kød og mejerivarer;" 

 


