
P8_PV(2016)06-08(VOT)_DA.doc 1 PE 584.726 

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 

§ punkt/stk./betragtning 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om 

overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af 

EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og 

skatteunddragelse samt fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og 

funktionsperiode 

Forslag til afgørelse: B8-0745/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til afgørelse B8-0745/2016 (Formandskonferencen) 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

 

 

 

2. Aftalen mellem EU og Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Aftalen EU og Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 595, 52, 20 
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4. Aftale mellem EU og Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) *** 

Henstilling: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 529, 110, 37 

 

 

 

6. At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger * 

Betænkning: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og 

skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde 

Interimsbetænkning: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 640, 8, 33 
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8. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og 

skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde  

Interimsbetænkning: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 638, 7, 35 

 

 

9. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne 

(Kroatiens tiltrædelse) *** 

Henstilling: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne 

(godkendelse) *** 

Henstilling: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne 

(beslutning) 

Betænkning: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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 

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 556, 62, 59 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 16 

1. del: teksten uden ordene "om nødvendigt gennem offentlig-private partnerskaber" 

2. del: disse ord 
 

 

12. Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I 

Betænkning: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

Artikel 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

Artikel 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

Artikel 4, § 3, litra b 5S GUE/NGL  -  

Efter § 4 1 GUE/NGL  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 561, 76, 42 
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13. Regler mod visse metoder til skatteundgåelse * 

Betænkning: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

8 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

9 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

12 kor. udv. vs -  

17 kor. udv. div   

1 +  

2 +  

36 kor. udv. div   

1 +  

2 -  

54-57 kor. udv. AN + 586, 84, 8 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

58 kor. udv. AN - 166, 507, 3 

59 kor. udv. AN - 162, 509, 3 

60 kor. udv. AN - 165, 509, 4 

61 kor. udv. AN - 165, 508, 4 

62 kor. udv. AN - 124, 525, 26 

63 kor. udv. AN + 544, 121, 12 

66 kor. udv. vs -  

67 kor. udv. vs -  

71 kor. udv. vs -  

75 kor. udv. vs -  

78 kor. udv. vs -  

79 kor. udv. vs -  

Artikel 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

AN - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 kor. udv. div   

1/AN + 608, 59, 10 

2/AN + 535, 128, 10 

Artikel 4, efter § 2 100 Verts/ALE  -  

Artikel 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

AN - 142, 357, 179 

49 kor. udv.  +  

Artikel 4, efter § 5 95 ECR AN - 106, 567, 5 

Efter artikel 4 109 GUE/NGL AN - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL AN - 120, 518, 40 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

53 kor. udv.  +  

Artikel 6, § 1 102 S&D div   

1 +  

2 +  

65 kor. udv. div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

Artikel 7, § 3 69 kor. udv. AN - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Artikel 7, efter § 3 98 ALDE  +  

Artikel 8, § 1, litra b 72 kor. udv. AN - 172, 483, 23 

104 S&D div   

1 +  

2/VE - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Artikel 8, § 2, under-§ 

1 

105 S&D div   

1 +  

2 +  

76 kor. udv.  ↓  

Efter § 7 101 S&D  +  

15 kor. udv.  ↓  

§ 9 18 kor. udv. VE - 312, 342, 21 

96 PPE  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 9 20 kor. udv.  -  

97 PPE  +  

Efter § 11 106 GUE/NGL  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 486, 88, 103 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: ændringsforslag 46, 72, 95 

GUE/NGL ændringsforslag 107, 108, 109, 111 

EFDD ændringsforslag 54-63, 65, 69 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE ændringsforslag 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: ændringsforslag 63 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

ændringsforslag 102 

1. del: teksten uden ordene "der ikke hidrører fra aktiv erhvervsaktivitet" og "For at opnå 

fritagelse skal skattesubjektet over for sine skattemyndigheder kunne dokumentere, 

at den udenlandske indkomst hidrører fra aktiv erhvervsaktivitet, der beror på et 

hertil svarende omfang af personale, udstyr, aktiver og lokaler, som begrunder den 

indkomst, der tilskrives aktiviteten." 

2. del: disse ord 

 
PPE 

ændringsforslag 8 

1. del: teksten uden ordene "og royalty-indtægter" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 9 

1. del: teksten uden ordene "eller royaltybetalinger", "og royaltybetalinger" og "og 

royaltybetalinger" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 36 

1. del: teksten uden litra d) 

2. del: litra d) 

 
ændringsforslag 104 

1. del: teksten uden ordene "denne sats evalueres på grundlag af fortjenesten inden 

gennemførelsen af de handlinger, som disse lande har indført for at mindske det 

skattegrundlag, som satsen anvendes på;" 

2. del: disse ord 
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ændringsforslag 105 

1. del: teksten uden ordene "skattesubjektet kan påvise, at" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE: 

ændringsforslag 17 

1. del: teksten uden ordene "og i mangel af en velfungerende skatteaftale med tilsvarende 

virkning med dette land" 

2. del: disse ord 

 
ECR: 

ændringsforslag 46 

1. del: teksten uden ordene "20 %" 

2. del: "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

ændringsforslag 65 

1. del: teksten uden ordene "der ikke hidrører fra aktiv erhvervsaktivitet" og "15 %" 

2. del: "der ikke hidrører fra aktiv erhvervsaktivitet" 

3. del: "15 %" 
 

Diverse 

Marie-Christine Vergiat havde trukket sin underskrift til alle GUE/NGL-Gruppens ændringsforslag 

tilbage. 
 

 

14. Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske 

Senats rapport om CIA's brug af tortur 

Forslag til beslutning: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0580/2016  (LIBE) 

§ 3 § originaltekst vs/VE + 343, 323, 8 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 10 § originaltekst vs +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaltekst AN - 333, 334, 9 

§ 17 § originaltekst div   

1/VE + 346, 305, 24 

2/AN + 341, 304, 27 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 242, 411, 20 

§ 19 § originaltekst div   

1/AN + 341, 314, 18 

2/AN - 195, 443, 37 

Efter § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaltekst AN + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2/AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 329, 330, 14 

§ B § originaltekst AN + 342, 309, 27 

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ H § originaltekst vs +  

§ M § originaltekst AN + 338, 282, 57 

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 329, 299, 49 

Beslutningsforslag fra en politisk gruppe 

B8-0584/2016  PPE AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE §§ 5 (2. del), 16, 17 (2. del), 19, 22, 24 (2. del), §§ B, M, endelig afstemning 

Verts/ALE: ændringsforslag 1=2, endelig afstemning B8-0580/2016, endelig afstemning B8-

0584/2016 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 3, 10, § H 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D 

§ 19 

1. del: teksten uden ordene "Bogdan Aurescu" og "George Ciamba" 

2. del: disse ord 
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PPE 

§ 5 

1. del: "beklager, at der kun blev gennemført én undersøgelsesmission med deltagere fra 

forskellige partier til Rumænien i september 2015;" 

2. del: "opfordrer til, at Europa-Parlamentet arrangerer flere undersøgelsesmissioner i de 

medlemsstater, der i det amerikanske senats rapport om CIA's tilbageholdelses- og 

afhøringsprogram udpeges som værende medskyldige i programmet, som f.eks. 

Litauen, Polen, Italien og Det Forenede Kongerige;" 

 
§ 13 

1. del: teksten uden ordene "Ioan Talpes" 

2. del: disse ord 

 
§ 17 

1. del: "glæder sig over den indsats, Rumænien har gjort indtil videre, og opfordrer det 

rumænske senat til at nedklassificere de resterende klassificerede dele af dets rapport 

fra 2007, dvs. de bilag som det rumænske senats undersøgelseskonklusioner var 

baseret på; gentager sin opfordring til Rumænien om at undersøge påstandene om, at 

der var et hemmeligt fængsel," 

2. del: "om at retsforfølge dem, der var involveret i disse operationer, under hensyntagen til 

alle de nye beviser, der er kommet frem i lyset, og om at færdiggøre undersøgelsen 

hurtigst muligt;" 

 
§ 24 

1. del: "glæder sig over de seneste positive skridt, som præsident Obama har taget i sine 

fortsatte og gentagne bestræbelser på at lukke tilbageholdelsesfaciliteten på den 

amerikanske militærbase i Guantánamo Bay og på at skabe mulighed for frigivelse 

af de fanger, der ikke er blevet sigtet; opfordrer USA til at gøre noget ved de 

problemstillinger, som internationale menneskerettighedsorganer har påpeget, 

angående menneskerettighederne for de tilbageholdte i Guantánamo, herunder 

adgangen til lægebehandling og tilvejebringelsen af rehabilitering for torturofre; 

understreger, at præsident Obama i sin tale om unionens tilstand den 20. januar 2015 

gentog sin faste beslutning om at opfylde sit løfte fra valgkampen i 2008 om at lukke 

fængslet i Guantánamo Bay, og bifalder endvidere den plan, han sendte til 

Kongressen den 23. februar 2016;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde asyl til de fanger, som officielt er clearet til 

løsladelse;" 

 
§ D 

1. del: teksten uden ordene "tilsidesættelse af nonrefoulementprincippet samt" 

2. del: disse ord 
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§ G 

1. del: "der henviser til, at det den 9. december 2015 var et-årsdagen for offentliggørelsen 

af det amerikanske senats efterretningsudvalgs (SSCI's) undersøgelse af CIA's 

tilbageholdelses- og afhøringsprogram og CIA's anvendelse af forskellige former for 

tortur over for tilbageholdte i perioden 2001-2006; der henviser til, at undersøgelsen 

afslørede nye forhold, der underbyggede påstandene om, at en række EU-

medlemsstater, deres myndigheder og embedsmænd samt ansatte i deres sikkerheds- 

og efterretningstjenester havde været medskyldige i CIA's program for hemmelige 

tilbageholdelser og ekstraordinære overførsler, nogle gange via korrupte metoder 

baseret på de betydelige beløb, som CIA stillede til rådighed til gengæld for deres 

samarbejde; der henviser til, at undersøgelsen ikke førte til nogen form for 

ansvarliggørelse i USA for CIA's program for overførsler og hemmelige 

tilbageholdelser;" 

2. del: "der henviser til, at USA beklageligvis har undladt at samarbejde i forbindelse med 

de europæiske undersøgelser af europæisk involvering i CIA-programmerne, og til, 

at ingen gerningsmænd indtil nu er blevet draget til ansvar;" 

 
§ N 

1. del: "der henviser til, at det er beklageligt, at medlemmerne af undersøgelsesmissionen til 

Bukarest fra Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender ikke havde mulighed for at besøge det nationale register over fortrolige 

oplysninger (ORNISS), 

2. del: "der angiveligt skulle have været brugt som hemmeligt CIA-fængsel;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene "som blev iværksat af den foregående amerikanske 

administration," 

2. del: disse ord 

 
§ 18 

1. del: "bemærker, at de data, der blev indsamlet i forbindelse med det litauiske parlaments 

Udvalg for National Sikkerhed og Forsvars (Seimas CNSD) undersøgelse af 

Litauens involvering i CIA's hemmelige tilbageholdelsesprogram, ikke er blevet 

offentliggjort, og opfordrer til, at dataene offentliggøres" 

2. del: "med den redigering, der måtte være nødvendig;" 

 
§ 21 

1. del: "opfordrer til, at den regelmæssige, strukturerede interparlamentariske dialog 

mellem EU og USA, navnlig mellem Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og dets relevante modparter i USA's 

kongres og senat, styrkes, ved at alle de muligheder for samarbejde og dialog, der 

ligger i den transatlantiske dialog mellem lovgivere (TLD), udnyttes; hilser i denne 

forbindelse det 78. møde under TLD mellem Europa-Parlamentet og den 

amerikanske kongres, der finder sted i Haag den 26.-28. juni 2016, velkommen som 

en lejlighed til at styrke dette samarbejde," 

2. del: "da samarbejde om terrorbekæmpelse vil være en integreret del af drøftelsen;" 
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15. Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa 

Betænkning: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1/AN + 494, 165, 15 

2/AN + 467, 110, 92 

3/AN + 522, 137, 14 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst div   

1/AN + 567, 54, 53 

2/AN + 454, 200, 10 

3/AN + 481, 136, 57 

§ 9 § originaltekst AN + 443, 169, 60 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 460, 195, 17 

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

4 +  

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst AN + 420, 237, 15 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 512, 146, 9 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 50 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 412, 239, 23 

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ A § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ B § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ E § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ F § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 446, 156, 71 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2. del), 29 (2. del), 50 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 23, 24 
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Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 3 

1. del: "mener, at de nationale regeringer og EU bør forbedre adgangen til rumbaseret 

satellitkommunikation, kendskab til situationen i rummet, præcis navigation og 

jordobservation og sikre europæisk uafhængighed med hensyn til særlig vigtige 

rumteknologier og adgang til rummet; mener, at navnlig kendskab til situationen i 

rummet fortsat vil spille en afgørende rolle i militære og civile anliggender; 

understreger sin tilslutning til princippet om ikke-militarisering af rummet;" 

2. del: "erkender, at det er nødvendigt at foretage tilstrækkelige økonomiske investeringer 

for at nå denne målsætning; opfordrer i denne forbindelse indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere EU's autonomi med hensyn til 

rumstrukturer og samtidig stille de nødvendige ressourcer til rådighed til dette 

formål; mener, at denne målsætning er af afgørende betydning for civile aktiviteter (i 

de vestlige lande anslås det, at mellem 6 og 7 % af BNP er afhængig af 

satellitpositionering og navigationsteknologi) og for sikkerhed og forsvar; mener, at 

der bør iværksættes et samarbejde på mellemstatsligt plan og gennem ESA;" 

 
§ 29 

1. del: teksten uden ordene "for at tilvejebringe så store samfundsøkonomiske fordele som 

muligt" 

2. del: disse ord 

 
§ 50 

1. del: "mener, at en langsigtet indførelse af retlige rammer, som gør det muligt at 

opretholde vedvarende EU-investeringer i sikkerheds- og forsvarskapacitet, kunne 

fremme et større og mere systematisk europæisk forsvarssamarbejde med henblik på 

at levere vigtig kapacitet på centrale områder; noterer sig derfor Det Europæiske 

Råds konklusioner fra juni 2015;" 

2. del: "opfordrer indtrængende Rådet, NF/HR og Kommissionen til at udvikle de 

nødvendige rammer for finansiering på EU-plan;" 

 
§ B 

1. del: "der henviser til, at EU er nødt til i højere grad at levere sikkerhed hjemme og i 

udlandet og sikre stabilitet i sit naboskabsområde og globalt; der henviser til, at EU 

er nødt til at bidrage til bekæmpelsen af sikkerhedspolitiske udfordringer," 

2. del: "navnlig de udfordringer, der har deres udspring i terrorisme, både hjemme og i 

udlandet, bl.a. ved at støtte tredjelande ved bekæmpelsen af terrorisme og de 

grundlæggende årsager til dette fænomen; der henviser til, at medlemsstaterne og 

EU er nødt til at arbejde sammen om et effektivt og sammenhængende 

grænseforvaltningssystem for at sikre de ydre grænser;" 

 
§ E 

1. del: teksten uden ordene "ulovlige" og ", hvad angår ulovlige indvandrere fra Nordafrika, 

til at identificere de områder, hvor de går om bord i fartøjer, således at der kan gøres 

en hurtigere indsats for at gribe ind og" 

2. del: disse ord 

 
§ F 

1. del: teksten uden orddelene "EU-" (optræder to gange som del af ordene "EU-midler" og 

"EU-regi" 

2. del: disse ord 

 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_DA.doc 19 PE 584.726 

§ N 

1. del: teksten uden ordene "højt" 

2. del: disse ord 

 
ECR: 

§ 7 

1. del: "mener, at en holistisk, integreret, langsigtet tilgang til rumsektoren på EU-plan er 

nødvendig; mener," 

2. del: "at rumsektoren bør være omtalt i den nye globale EU-strategi om udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, da der i øjeblikket sker en udvikling af EU-rumprogrammer med 

dobbelt anvendelse, og" 

3. del: "det er nødvendigt yderligere at udvikle civile EU-rumprogrammer, der kan 

anvendes til både civile sikkerhedspolitiske formål og forsvarspolitiske formål;" 

 
§ 15 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at forelægge resultater fra det europæiske 

rammesamarbejde om sikkerheds- og forsvarsforskning på rumområdet og efterlyser 

henstillinger om, hvordan dette samarbejde kan videreudvikles; opfordrer 

Kommissionen til at præcisere, hvilken rolle civil-militær forskning under Horisont 

2020 har spillet i forhold til" 

2. del: "kapaciteten i verdensrummet i forbindelse med gennemførelsen af den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik;" 

 
§ 27 

1. del: "noterer sig den betydning, som Galileo's statsregulerede tjeneste (PRS) har for 

navigation og styring af militære systemer;" 

2. del: "opfordrer den højtstående repræsentant og EU-medlemsstaterne til at intensivere 

deres bestræbelser for at opnå en revision af 1967-traktaten om det ydre rum eller til 

at tage initiativ til et nyt regelsæt, som tager højde for de teknologiske fremskridt 

siden 1960'erne og har til formål at forhindre et våbenkapløb i verdensrummet;" 

 
§ 32 

1. del: "henleder opmærksomheden på, at der er behov for at forbedre formidlingen af 

information fra satellitter til brugere, bl.a. ved at opbygge den nødvendige 

teknologiske infrastruktur;" 

2. del: "bemærker, at det i Kommissionens meddelelse nævnes, at 60 % af al elektronik om 

bord på europæiske satellitter i øjeblikket er importeret fra USA; opfordrer til et 

initiativ om, hvordan man i denne forbindelse beskytter følsomme eller personlige 

data;" 
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§ 49 

1. del: "understreger, at der er behov for en bedre koordinering af EU’s kapacitet i rummet 

med den opbygning af systemet og de procedurer, der er nødvendige for at sikre et 

passende niveau af sikkerhed, herunder datasikkerheden;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at udarbejde og fremme en forvaltningsmodel for hvert 

enkelt system, der yder sikkerheds- og forsvarsrelaterede tjenester; mener med 

henblik på at give slutbrugerne en integreret service, at EU's rumkapacitet, der er 

afsat til sikkerhed og forsvar, bør forvaltes af et specifikt operationelt 

tjenestekoordinationscenter (Kommando- og Kontrolcentret, som det benævnes i 

arbejdsprogrammet 2014-2015 for Horisont 2020); mener, at dette af hensyn til 

omkostningseffektiviteten om muligt bør integreres i én af EU's eksisterende organer 

som f.eks. Det Europæiske GNSS-agentur, EU's Satellitcenter og Det Europæiske 

Forsvarsagentur under hensyntagen til de kapaciteter, der allerede udbydes af disse 

organisationer;" 

 
§ 53 

1. del: "er af den opfattelse, at en EU-hvidbog om sikkerhed og forsvar kunne være et 

passende middel til at strukturere EU's fremtidige engagement i rumbaseret 

sikkerheds- og forsvarskapacitet; opfordrer HR/NF til at iværksætte en debat om, 

hvordan EU's ambitionsniveau skal defineres inden for de overlappende områder 

kapacitet i verdensrummet samt sikkerhed og forsvar; mener, at dette også kunne 

bane vejen for en kohærent udvikling på tværs af alle kapacitetsområder i 

forbindelse med fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den 

internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i De Forenede 

Nationers pagt; opfordrer Kommissionen til i den fremtidige europæiske 

forsvarshandlingsplan at skitsere, hvilke planer der er lagt for rumaktiviteter til støtte 

for sikkerhed og forsvar;" 

2. del: "erkender samtidig, at der er fordele forbundet med at have et sikkerhedsrelateret 

internationalt samarbejde med EU's troværdige partnere inden for rumsektoren;" 

 
§ A 

1. del: "der henviser til, at det sikkerhedspolitiske klima bliver stadig mere farefyldt og 

udfordrende både i og uden for EU og er kendetegnet ved terrorangreb og 

massemord – en situation, som påvirker alle medlemsstater, og som medlemsstaterne 

må håndtere ved at vedtage en fælles strategi og en samordnet reaktion;" 

2. del: "der henviser til, at disse sikkerhedspolitiske udfordringer kræver, at EU's sikkerhed 

styrkes ved hjælp af en fortsat udvikling af og støtte til EU's fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik med henblik på at gøre den til et mere effektivt politisk instrument og 

en reel garant for EU-borgernes sikkerhed samt fremme og beskyttelse af 

europæiske normer, interesser og værdier som forankret i artikel 21 i TEU;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1. del: "mener, at der er nødvendigt at udvikle FSFP yderligere;" 

2. del: "bekræfter nødvendigheden af at øge effektiviteten, synligheden og virkningerne af 

FSFP; bekræfter betydningen og merværdien af rumprogrammet for FSFP; mener, at 

rummet bør indarbejdes i EU's fremtidige politikker (f.eks. den indre sikkerhed, 

transport, rumfart, energi, forskning), og at synergier med rumpolitikken bør styrkes 

og udnyttes yderligere;" 

3. del: "understreger, at det er af central betydning at udnytte rumbaseret kapacitet ved 

bekæmpelsen af terrorisme og terrororganisationer via muligheden for at lokalisere 

og overvåge disse organisationers træningslejre;" 
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§ 14 

1. del: "understreger, at samarbejdet mellem Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, Det 

Europæiske GNSS-Agentur, Det Europæiske Forsvarsagentur, Den Europæiske 

Rumorganisation og medlemsstaterne er afgørende for at forbedre Europas kapacitet 

og tjenester i verdensrummet;" 

2. del: "mener, at EU, dvs. NF/HR, bør koordinere, lette og støtte et sådant samarbejde 

inden for rumsektoren, sikkerhed og forsvar via et særskilt operationelt 

koordineringscenter;" 

3. del: "giver udtryk for sin overbevisning om, at Den Europæiske Rumorganisation bør 

spille en betydelig rolle, hvor det drejer sig om at definere og gennemføre en samlet 

europæisk rumpolitik, der omfatter sikkerheds- og forsvarspolitik;" 

 
§ 21 

1. del: "mener, at et samarbejde mellem EU og USA om kapacitet og tjenester i 

verdensrummet fremover på sikkerheds- og forsvarsområdet vil være til fordel for 

begge parter; mener, at samarbejdet mellem EU og USA er mere effektivt og 

kompatibelt, når begge parter er på samme niveau i teknologisk og kapacitetsmæssig 

henseende; opfordrer Kommissionen til at identificere og afhjælpe mulige 

teknologiske mangler; bemærker det arbejde, der er udført i retning af at realisere 

den tredje amerikanske udligningsstrategi;" uden ordene "mener, at samarbejdet 

mellem EU og USA er mere effektivt og kompatibelt, når begge parter er på samme 

niveau i teknologisk og kapacitetsmæssig henseende; opfordrer Kommissionen til at 

identificere og afhjælpe mulige teknologiske mangler;" 

2. del: "mener, at samarbejdet mellem EU og USA er mere effektivt og kompatibelt, når 

begge parter er på samme niveau i teknologisk og kapacitetsmæssig henseende; 

opfordrer Kommissionen til at identificere og afhjælpe mulige teknologiske 

mangler;" 

3. del: "opfordrer indtrængende EU til at tage denne udvikling i betragtning, når EU 

udarbejder sin egen globale strategi om udenrigs- og sikkerhedspolitik, og til at 

medtage kapacitet i verdensrummet på sikkerheds- og forsvarsområdet inden for 

rammerne af denne strategi;" 

4. del "mener, at det kunne være hensigtsmæssigt at udnytte allerede eksisterende bilaterale 

forbindelser mellem medlemsstaterne og USA i relevante tilfælde; opfordrer NF/HR 

til at drøfte med forsvarsministrene, hvilken strategisk tilgang der skal vælges, og 

informere Parlamentet om forløbet af denne debat;" 

 
§ G 

1. del: "der henviser til, at rumpolitik er et" og "uundværligt" 

2. del: "aspekt" og "af den strategiske autonomi, som EU må udvikle" uden ordene "af den 

strategiske autonomi, som " 

3. del: "af den strategiske autonomi, som" 

4. del "for at sikre følsom teknologisk og industriel kapacitet og en uafhængig kapacitet til 

at foretage vurderinger;" 
 

 

16. Opsving på rumfartsmarkedet 

Forslag til beslutning: B8-0739/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0739/2016  

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

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  

 

 

17. Situationen i Venezuela 

Forslag til beslutning: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, 

B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Efter § 1 4 GUE/NGL AN - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL AN - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL AN - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL AN - 145, 482, 37 

§ 2 § originaltekst AN + 507, 86, 77 

Efter § 2 8 GUE/NGL AN - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL AN - 140, 494, 34 

Efter § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

AN - 175, 481, 13 

§ 6 § originaltekst AN + 518, 62, 89 

§ 9 § originaltekst AN + 562, 56, 47 

§ 10 § originaltekst AN + 522, 79, 65 

§ 14 § originaltekst AN + 567, 80, 24 

§ A § originaltekst div   

1 +  



P8_PV(2016)06-08(VOT)_DA.doc 23 PE 584.726 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 516, 73, 78 

Efter § B 1 GUE/NGL AN - 92, 499, 76 

§ C § originaltekst AN + 499, 126, 41 

Efter § C 2 GUE/NGL AN - 139, 504, 26 

§ D § originaltekst AN + 507, 81, 78 

Efter § D 3 GUE/NGL AN - 131, 508, 28 

§ E § originaltekst AN + 516, 133, 20 

§ F § originaltekst AN + 573, 65, 29 

§ I § originaltekst AN + 504, 64, 97 

§ K § originaltekst AN + 510, 134, 23 

§ M § originaltekst AN + 584, 57, 26 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 501, 94, 73 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0700/2016  PPE AN ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE AN ↓  

B8-0724/2016  ECR AN ↓  

B8-0725/2016  EFDD AN ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL AN ↓  

B8-0728/2016  ALDE AN ↓  

B8-0729/2016  S&D AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE ændringsforslag 1-11, endelig afstemning RC-B8-0700/2016, endelig afstemning 

B8-0700/2016, endelig afstemning B8-0723/2016, endelig afstemning B8-

0724/2016, endelig afstemning B8-0725/2016, endelig afstemning B8-0726/2016, 

endelig afstemning B8-0728/2016 og endelig afstemning B8-0729/2016 

S&D endelig afstemning RC-B8-0700/2016) 

Verts/ALE: ændringsforslag 10=11 

GUE/NGL ændringsforslag 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, §§ A (2. del), C, D, E, F, I, K, M 
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Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ A 

1. del: "der henviser til, at Venezuelas oppositionskoalition MUD vandt 112 sæder i 

nationalforsamlingen, som er et etkammersystem med 167 medlemmer, dvs. at de fik 

totredjedeles flertal, sammenlignet med 55 pladser til PSUV;" 

2. del: "der henviser til, at højesteret efterfølgende blokerede for, at fire nyvalgte 

nationalforsamlingsrepræsentanter, heraf tre fra MUD, kunne tiltræde, hvilket fratog 

oppositionen dens totredjedelsflertal;" 
 

Diverse 

Inés Ayala Sender (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0729/2016. 
 

 

18. Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 

Forslag til beslutning: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, 

B8-0738/2016  

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0733/2016 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 10 ECR AN - 72, 400, 192 

Efter § 1 13 ENF AN - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR AN - 78, 403, 185 

§ originaltekst div   

1/AN + 613, 36, 16 

2/AN + 395, 66, 198 

Efter § 4 14 ENF AN - 85, 547, 31 

Efter henvisning 7 1 ECR VE - 69, 395, 199 

§ D 2 ECR  -  

§ G 3 ECR  -  

§ H 4 ECR AN - 74, 410, 183 

§ originaltekst div   

1/AN + 624, 19, 22 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 405, 67, 194 

§ I 5 ECR AN - 50, 426, 185 

§ J 6 ECR  -  

§ M 7 ECR  -  

§ N 8 ECR AN - 47, 403, 213 

§ P 9 ECR AN - 67, 404, 194 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 593, 57, 19 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 13, 14, 4 

ECR: ændringsforslag 4, 12, § 4, § H 

Verts/ALE: ændringsforslag 5, 8, 9, 10, endelig afstemning 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 4 

1. del: teksten uden ordet "farebaserede" 

2. del: dette ord 

 
§ H 

1. del: teksten uden ordet "farebaserede" 

2. del: dette ord 
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19. Indsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af GMO-majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 

GA21 

Forslag til beslutning: B8-0732/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0732/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 426, 202, 33 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
 

 

20. Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af en genetisk modificeret nellike 

(Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) 

Forslag til beslutning: B8-0731/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0731/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 430, 188, 33 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 

 


