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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. Aftale mellem EU og Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold *** 

Henstilling: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner***I 

Betænkning: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

Blok nr. 1 

80 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-79 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

Betænkning: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF AN - 72, 623, 11 

afstemning under ét 2-7 ordfører VE + 384, 277, 48 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 512, 177, 18 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst AN + 696, 10, 8 

§ 13 § originaltekst AN + 629, 55, 29 

§ 14 § originaltekst AN + 622, 79, 12 

§ 15 § originaltekst div   

1/AN + 554, 126, 32 

2/AN + 355, 340, 10 

§ 16 § originaltekst AN + 557, 141, 15 

§ 18 § originaltekst AN + 548, 92, 73 

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1/AN + 657, 43, 13 

2 +  

3/AN + 569, 85, 60 

4/AN + 529, 121, 65 

§ 31 § originaltekst div   

1/AN + 536, 159, 16 

2/AN + 350, 331, 17 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 32 § originaltekst div   

1/AN + 525, 178, 11 

2/AN + 355, 346, 12 

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 445, 226, 42 

3 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 508, 177, 28 

§ 44 § originaltekst vs -  

§ 45 § originaltekst div   

1/AN + 509, 175, 26 

2/AN - 341, 346, 24 

§ 46 § originaltekst div   

1/AN + 573, 110, 30 

2/AN + 331, 304, 74 

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 54 8 ordfører VE - 325, 354, 32 

§ originaltekst div   

1/AN + 467, 185, 59 

2/AN - 298, 387, 11 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 367, 344, 3 

§ 64 § originaltekst vs/VE - 280, 378, 56 

§ 65 § originaltekst AN + 663, 17, 33 

§ 79 § originaltekst AN + 567, 131, 12 

§ 84 § originaltekst AN + 538, 147, 27 

§ 85 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 88 § originaltekst AN + 613, 80, 19 

§ F § originaltekst vs/VE + 428, 250, 31 

§ K § originaltekst AN + 547, 128, 33 

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ R § originaltekst AN + 625, 46, 38 

§ U § originaltekst div   

1/AN + 634, 45, 31 

2/AN + 308, 301, 93 

§ Z § originaltekst AN + 360, 320, 32 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 486, 189, 28 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ K, R, § 65 

PPE § 45 

ENF: §§ 4 (2. del), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (1., 2. og 3. del), 36 (2. del), 38 (2. del), 79, 84, 88, 

ændringsforslag 1 

S&D §§ U, Z, § 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD § 16 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ 44, 64 

GUE/NGL §§ 16, 33, 36, 44, 54 

PPE §§ F, Z 

EFDD § 46 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ Q 

1. del: teksten uden ordene: "og er omkostningseffektivt" og "samtidig med at flygtningene 

får mulighed for at blive aktive skatteydere;" 

2. del: disse ord 

 
§ 1 

1. del: teksten uden ordet: "europæiske" 

2. del: dette ord 

 
§ 5 

1. del: "opfordrer endvidere til, at der uden for EU's område træffes effektive 

foranstaltninger, således at de, der er berettigede, kan nå sikkert frem til 

værtslandene," 

2. del: "ansøgninger om international beskyttelse kan behandles og udefinerede 

migrationsstrømme kan standses;" 

 
§ 21 

1. del: teksten uden ordene: "der har udsigt til opnå opholdstilladelse og finde arbejde" 

2. del: disse ord 

 
§ 47 

1. del: teksten uden ordene: "som har gode chancer for at blive bevilget international 

beskyttelse" 

2. del: disse ord 

 
§ 85 

1. del: "støtter idéen om at oprette helpdeske for lærere, der tilbyder rettidig støtte til 

håndtering af de forskellige former for mangfoldighed i klasseværelset, tilskynder til 

interkulturel dialog og tilbyder vejledning, når de konfronteres med konflikter eller 

elever, der er i risiko for at blive radikaliseret;" 

2. del: "opfordrer desuden medlemsstaterne til at udvide deres tilbud om politisk 

uddannelse og til at sørge for passende yderligere uddannelsesmuligheder og 

undervisningsmateriale om middel til at afklare, hvorfor folk flygter, og til at 

bekæmpe ekstremisme;" 
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PPE 

§ U 

1. del: teksten uden ordene: "stor" og "og lever i lejre uden adgang til ressourcer og 

tjenester af en tilstrækkelig kvalitet til at dække deres grundlæggende behov;" 

2. del: disse ord 

 
§ 15 

1. del: teksten uden ordene: "og asylansøgeres" 

2. del: disse ord 

 
§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "på 25 %" 

2. del: disse ord 

 
§ 32 

1. del: "påpeger, at medlemsstaterne for at sikre en hensigtsmæssig tildeling inden for 

rammerne af Den Europæiske Socialfond bør tilpasse deres relevante nationale 

regler, når det er nødvendigt" 

2. del: "for at sikre, at asylansøgere behandles på lige fod med EU-borgere og 

tredjelandsstatsborgere, der har adgang til arbejdsmarkedet;" 

 
§ 45 

1. del: teksten uden ordene: "og højst seks måneder" 

2. del: disse ord 

 
§ 46 

1. del: teksten uden ordene: "og asylansøgere" og "navnlig ved at kontrollere, at 

medlemsstaterne ikke indfører for restriktive betingelser for adgang til 

beskæftigelse, hvilket vil gøre adgangen til beskæftigelse urimeligt vanskelig;" 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: " opfordrer Kommissionen til at overveje en revision af direktivet om det blå kort" 

2. del: "og til at sikre, at det bliver mere fleksibelt af hensyn til de højtuddannede, som 

omfattes af international beskyttelse, og som potentielt som tredjelandsstatsborgere 

vil få adgang til blå kort-ordningen, ved at tage hensyn til de ekstraordinære 

omstændigheder, som flygtninge og asylansøgere befinder sig i, samt EU-

arbejdsmarkedets behov, navnlig ved at se på direktivets anvendelsesområde og dets 

bestemmelser om mobilitet internt i EU;" 

 
§ 58 

1. del: teksten uden ordene: "og retshåndhævende organer, herunder arbejdstilsyn, 

dommere, anklagere og advokater" 

2. del: disse ord 

 
§ 61 

1. del: "fremhæver fremvæksten af hadefulde udtalelser, indvandrerfjendske holdninger og 

fremmedfjendtlig vold" 

2. del: "fra både institutioner og enkeltpersoner;" 
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ENF: 

§ 4 

1. del: teksten uden ordene: "påpeger det presserende behov for indførelse af en fælles 

asylordning" 

2. del: disse ord 

 
§ 36 

1. del: "støtter Kommissionens bestræbelser på at ajourføre EU’s dagsorden for migration, 

særligt ved at revidere Dublin III-forordningen, med henblik på at forbedre 

solidariteten, ansvarsdelingen og harmoniseringen af beskyttelsesstandarder i 

medlemsstaterne;" 

2. del: "understreger den positive virkning, som flygtninges mobilitet vil kunne få for på 

løsninger på behovet for arbejdskraft og arbejdskraftmangel samt for flygtninges 

inklusion på arbejdsmarkedet, hvori også omfatter aspekter, der kan tilskynde 

medlemsstaterne til at tillade familiesammenføringer;" 

3. del: "understreger, at der er brug for flere bestræbelser på at skabe et fuldstændigt 

ensartet fælles europæisk asylsystem og en omfattende og holdbar EU-politik for 

lovlig migration med henblik på at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel 

efter færdigheder, og at social inklusion og aktiv integrationspolitik spiller en central 

rolle heri;" 

 

§ 38 

1. del: "noterer sig Jean-Claude Junckers erklæring i hans tale om Unionens tilstand i 2015, 

hvori han udtrykte sin støtte til at lade asylansøgere få adgang til arbejdsmarkedet, 

mens deres ansøgning behandles; beklager dog, at Kommissionen har udvist 

manglende beslutsomhed med hensyn til gennemførelsen af de afgørelser, der er 

truffet;" 

2. del: "er bekymret over, at nogle medlemsstater har valgt at lukke deres interne grænser 

eller indføre midlertidig grænsekontrol, hvilket bringer den frie bevægelighed inden 

for Schengenområdet i fare;" 

 

GUE/NGL, ENF: 

§ 30 

1. del: "fremhæver desuden, at integrations- og inklusionsforanstaltninger rettet mod 

flygtninge og asylansøgere ikke bør finansieres med midler, der er afsat til 

programmer, som er målrettet andre ugunstigt stillede grupper," 

2. del: "men nødvendigvis må kræve yderligere sociale investeringer, som afspejler behovet 

for supplerende foranstaltninger; understreger desuden, at de tilgængelige EU-midler 

bør bruges mere effektivt;" 

3. del: "opfordrer Kommissionen til at tage dataene vedrørende arbejdsmarkedet og de 

sociale forhold i betragtning ved udformningen af sådanne integrationspolitikker for 

at sikre, at integrationsprocessen ikke forværrer den sociale og økonomiske situation 

i værtsregionerne;" uden ordene: "at" og "ikke forværrer den sociale og økonomiske 

situation" 

4. del "at" og "ikke forværrer den sociale og økonomiske situation" 
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4. Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes 

sociale ansvar 

Betænkning: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaltekst AN + 383, 276, 53 

§ 8 § originaltekst div   

1/AN + 367, 288, 52 

2/AN + 623, 62, 25 

§ 11, litra a § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 308, 394, 6 

§ 18 § originaltekst div   

1/AN + 334, 361, 18 

2/AN ↓  

§ C § originaltekst AN + 372, 304, 33 

§ F § originaltekst AN + 361, 312, 27 

§ J § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 292, 366, 50 

3 -  

§ O § originaltekst div   

1/VE - 338, 367, 1 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ U § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 556, 103, 53 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ C, F, §§ 7, 8 

S&D § 18 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § F 

PPE § 18 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. del: "understreger, at EU's langvarige tradition for at tage højde for sociale og 

miljømæssige spørgsmål inden for rammerne af sit handelsdiplomati allerede ligger 

foran andre større globale aktører på handelsområdet;" 

2. del: "understreger, at vores handelspartneres engagement i menneskerettigheder udgør et 

solidt grundlag for en løbende dialog, samarbejdsprocesser og gradvise forbedringer 

på lang sigt;" 

 

§ 8 

1. del: "minder om, at handel og direkte udenlandske investeringer øger velstanden i 

fattigere lande" 

2. del: " minder om, at der er en ikke ubetydelig sammenhæng mellem øget velstand og 

bedre beskyttelse af menneskerettigheder, sociale rettigheder og 

arbejdstagerrettigheder og en stærk miljøbeskyttelse;" 

 

§ 18 

1. del: "anmoder indtrængende om, at menneskerettighedskonsekvensanalyser og 

bæredygtighedsvurderinger bliver bindende og indledes på et tidligt tidspunkt, 

således at disse kan bidrage til forhandlingspositionerne," 

2. del: "før disse formuleres;" 
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PPE 

§ O 

1. del: "der henviser til, at der stadig mangler en lovgivningsmæssig ramme for, hvordan 

virksomheder skal overholde menneskerettighedsforpligtelser med hensyn til sociale 

og miljømæssige standarder;" 

2. del: "der henviser til, at den private sektor sideløbende med den offentlige sektor skal 

bidrage til bæredygtig udvikling; der henviser til, at virksomhederne bør handle på 

en socialt og miljømæssigt ansvarlig måde; der henviser til, at den nye generation af 

EU's handels- og investeringsaftaler indeholder kapitler om bæredygtig udvikling, 

der aftaleparterne til at forpligte sig med hensyn til beskyttelse af 

menneskerettighederne, efterleve de sociale og miljømæssige standarder og sikre 

virksomhedernes sociale ansvar; der henviser til, at sådanne kapitler har påvist 

forskelle i deres ambitionsniveau i flere på hinanden følgende EU-handelsaftaler; der 

henviser til, at Kommissionen opfordres til at efterstræbe det højest mulige 

ambitionsniveau;" 

 
GUE/NGL 

§ U 

1. del: teksten uden ordene: "og ambitiøse handelsaftaler" 

2. del: disse ord 

 
ALDE, PPE: 

§ J 

1. del: teksten uden ordene: "en stor del af" og "på grund af de nuværende 

produktionsmønstre" 

2. del: "en stor del af" 

3. del: "på grund af de nuværende produktionsmønstre" 

 
§ 11, litra a 

1. del: teksten uden ordene: "forhandlinger om" 

2. del: disse ord 
 

 

5. En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering 

Betænkning: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 Verts/ALE  -  

Alternativt 

beslutningsforslag 

2 GUE/NGL  -  

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 522, 164, 26 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 319, 340, 47 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 313, 348, 45 

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 29 § originaltekst vs +  

§ 30 § originaltekst div   

1/AN + 671, 11, 28 

2/AN - 151, 525, 34 

§ 43 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 297, 383, 26 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 513, 152, 48 

§ 50 § originaltekst AN + 412, 292, 8 

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaltekst vs +  

§ 68 § originaltekst div   

1/AN + 538, 146, 28 

2/AN + 566, 80, 62 

§ 71 § originaltekst div   

1 -  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 73 § originaltekst div   

1/AN + 549, 77, 83 

2/AN - 111, 362, 238 

§ 78 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 79 § originaltekst vs +  

§ 83 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 87 § originaltekst vs +  

§ 92 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ B § originaltekst vs -  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ D § originaltekst div   

1/AN + 455, 204, 50 

2/AN - 292, 379, 25 

§ J § originaltekst vs +  

§ K § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ N § originaltekst vs +  

§ S § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 534, 146, 30 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ 30, 50, 68, 73, § D 

Verts/ALE: § 5 (2. del), § 48 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: §§ 29, 56, 73 

ECR: §§ 79, 87 

S&D § 50, §§ B, D, N 

ALDE: §§ 28, 92, §§ D, J 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ D 

1. del: teksten uden ordene: "at selv om frihandel uden tvivl har bidraget til den 

økonomiske vækst" 

2. del: disse ord 

 
§ K 

1. del: teksten uden ordene: "det reguleringsmæssige samarbejde i" 

2. del: disse ord 

 
§ S 

1. del: teksten uden ordene: "og udviklingslandene" 

2. del: disse ord 
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§ 24 

1. del: "anerkender, at internationaliseringen af verdens produktionssystem har bidraget til 

nye muligheder for økonomisk udvikling og en beskæftigelsesbaseret vej ud af 

fattigdom for hundredvis af millioner af mennesker;" 

2. del: "minder om, at ca. 780 millioner erhvervsaktive kvinder og mænd ifølge ILO ikke 

tjener nok til at blive løftet ud af fattigdom; understreger, at udvidelsen af globale 

værdikæder har skabt beskæftigelsesmuligheder, men at den svage håndhævelse af 

den eksisterende arbejdslovgivning og arbejdsmiljøstandarderne - der blev indført 

for at beskytte arbejdstagerne mod udmattende arbejdstider og uacceptable 

betingelser - i sælgerlandene fortsat er et presserende problem; bemærker, at de 

globale værdikæder også har drevet visse leverandørvirksomheder til at ignorere 

arbejdsmarkedslovgivningen, omplacere deres økonomiske aktiver uden for EU, 

ansætte arbejdstagere under usikre og uacceptable forhold, kræve særdeles lange 

arbejdstider og nægte arbejdstagere deres grundlæggende rettigheder; minder om, at 

disse praksisser skaber illoyal konkurrence for leverandører, der overholder 

arbejdsmarkedslovgivningen og internationale arbejds- og miljøstandarder, og for 

regeringer, der ønsker at højne lønniveauet og levestandarden; opfordrer 

Kommissionen til undersøge virkningen af forøgelsen af de globale værdikæder og 

til at fremsætte konkrete forslag til at forbedre forholdene i dem i samarbejde med 

ILO og OECD; understreger, at EU's yderligere integration i de globale værdikæder 

skal være drevet af det dobbelte princip om beskyttelse af den europæiske sociale og 

lovgivningsmæssige model samt sikre og skabe bæredygtig og ligelig vækst og 

anstændige arbejdspladser i EU og for EU's partnere; anerkender, at globaliseringen 

af værdikæder øger importindholdet af både det indenlandske output og eksporten, 

hvorved omkostningerne ved protektionistiske foranstaltninger øges betydeligt;" 

 
Verts/ALE: 

§ C 

1. del: "der henviser til, at den fælles handelspolitik har undergået store forandringer siden 

ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009; der henviser til, at handelen 

ikke fungerer isoleret, men snarere er knyttet til og afhængig af mange andre 

politikker;" 

2. del: "der henviser til, at forhandlinger om handel og investeringsaftaler skal omfatte mere 

end blot reduktion af toldsatser, eftersom der i dag findes komplekse udfordringer 

med hensyn til regulering og overholdelse af internationale standarder;" 

 
§ 5 

1. del: teksten uden ordene: "fører til højere produktivitet, tilskynder til øget ekstern 

konkurrenceevne" 

2. del: disse ord 
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§ 48 

1. del: "insisterer på, at handelsforhandlinger skal følge en skræddersyet regional 

handelsstrategi, og at der sikres fuld overensstemmelse med den regionale 

integration, især over for Asien, Afrika og Latinamerika," 

2. del: "som Kommissionen har udpeget som regioner, der uden at underminere den vigtige 

rolle, som EU og USA spiller som strategisk partnerskab, er af afgørende betydning 

for EU's økonomiske interesser; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til 

omgående at indlede forhandlinger om en investeringsaftale med Taiwan; minder 

om, at Europa og Latinamerika er naturlige allierede med en samlet befolkning på én 

milliard mennesker, der genererer en fjerdedel af det globale BNP; påpeger, at 

potentialet i dette partnerskab ikke er blevet udnyttet i et tilstrækkeligt omfang; 

glæder sig over, at Kommissionens nye handels- og investeringsstrategi sætter 

særligt fokus på Latinamerika; opfordrer Kommissionen til at drage fordel af den 

nuværende fremdrift i handelsforhandlinger med Mercosur med henblik på at opnå 

en samlet, afbalanceret og ambitiøs aftale; går ind for modernisering af aftalerne 

med Mexico og Chile; anmoder om, at der sættes yderligere skub i forhandlingerne 

om frihandelsaftaler med både Australien og New Zealand, og minder om, at det er 

vigtigt at udvikle EU's handelsforbindelser med Indien i betragtning af dette 

markeds store potentiale; opfordrer indtrængende Kommissionen til at blæse nyt liv i 

forhandlingerne med Malaysia og hurtigst muligt indlede forhandlinger med 

Indonesien efter afslutningen af de indledende drøftelser om et omfattende 

økonomisk partnerskab;" 

 
ECR: 

§ 18 

1. del: teksten uden ordene: "være bindende og bør" og "og med aftalens generelle 

tvistbilæggelsesbestemmelse som en sidste udvej til at løse tvister med mulighed for 

økonomiske sanktioner" 

2. del: "være bindende og bør" 

3. del: "og med aftalens generelle tvistbilæggelsesbestemmelse som en sidste udvej til at 

løse tvister med mulighed for økonomiske sanktioner" 

 
§ 43 

1. del: teksten uden ordene: "kun er den næstbedste løsning" 

2. del: disse ord 

 
§ 51 

1. del: teksten uden ordene: "og bidrage til at forbedre EU's konkurrenceevne", "hurtigst 

muligt" og "på grundlag af Europa-Parlamentets holdning" 

2. del: "og bidrage til at forbedre EU's konkurrenceevne" 

3. del: "hurtigst muligt" og "på grundlag af Europa-Parlamentets holdning" 

 
§ 68 

1. del: teksten uden ordene: "understreger, at systemet skal være i overensstemmelse med 

EU's retsorden, navnlig EU-domstolenes beføjelser, og mere specifikt EU's 

konkurrenceregler;" 

2. del: disse ord 
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§ 83 

1. del: "understreger, at bedre, harmoniserede og effektive toldprocedurer i og uden for 

Europa kunne bidrage til at lette handelen og opfylde de respektive krav om 

handelsfremmende foranstaltninger og til at forhindre forfalskninger og ulovlige og 

forfalskede varer i at komme ind i det indre marked, hvilket underminerer EU's 

økonomiske vækst og udsætter forbrugerne i EU for alvorlige risici; glæder sig over, 

at Kommissionen agter at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne;" 

2. del: "opfordrer endnu en gang Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en fælles 

EU-toldtjeneste med henblik på en mere effektiv anvendelse af toldreglerne og -

procedurerne i hele EU's toldområde;" 

 
§ 92 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage grundige forudgående 

og efterfølgende analyser for hver enkelt sektor og regionale konsekvensanalyser for 

alle handelsaftaler og relevante lovgivningsspørgsmål for at foregribe negative 

følger på arbejdsmarkedet i EU og finde mere avancerede måder til at indføre 

afbødende foranstaltninger for at genudvikle industrier og regioner, som har haltet 

bagefter, med det mål at opnå en mere ligelig fordeling og sikre bredt funderede 

gevinster fra handel; understreger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde, 

og navnlig både Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske 

Socialfond, i denne forbindelse kan spille en fremtrædende rolle;" 

2. del: "påpeger, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen også kunne 

være et vigtigt instrument, hvis den reformeres og udformes på en sådan måde, at 

den er tilstrækkeligt finansieret til at yde bistand til virksomheder og producenter i 

EU, der er berørt af handelsrelaterede sanktioner over for tredjelande, og bistand til 

ansatte i SMV'er, der er direkte ramt af globaliseringseffekten;" 

 
ALDE: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "og at strategien derfor mere bør fokusere på 

fremstillingssektorens rolle i den fælles handelspolitik" 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: teksten uden ordene: "og at EU's fremstillingsindustri alt for ofte må træde i 

baggrunden for sektoren for tjenesteydelser" 

2. del: disse ord 

 
§ 78 

1. del: teksten uden ordene: "mener, at politikkerne for offentlige indkøb bør være i 

overensstemmelse med ILO-konvention 94;" 

2. del: disse ord 

 
PPE 

§ 25 

1. del: teksten uden ordene: "der går videre end de eksisterende ikke-bindende 

forpligtelser" 

2. del: disse ord 
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§ 46 

1. del: "mener, at det er afgørende først og fremmest at sikre, at handelsaftaler, der er blevet 

afsluttet med succes, ratificeres så hurtigt som muligt; opfordrer navnlig til indgåelse 

af aftaler med Canada og Singapore for at sikre åbning af to store markeder, som vil 

være afgørende for interesserne hos EU's virksomheder i fremtiden; opfordrer til en 

velinformeret debat i hele EU under de politiske drøftelser," 

2. del: "når der afholdes afstemninger i Europa-Parlamentet og i nationale lovgivende 

forsamlinger;" 

 
§ 71 

1. del: "minder om, at EU's investeringspolitik, især når det drejer sig om offentlige midler, 

skal bidrage til virkeliggørelsen af målene for bæredygtig udvikling;" 

2. del: "minder om behovet for at forbedre udviklingsfinansieringsinstitutionernes og de 

offentlig-private partnerskabers (OPP'ers) gennemsigtighed og ansvarlighed for 

effektivt at kunne spore og overvåge pengestrømmene, gældsbæredygtigheden og 

merværdien af deres projekter for den bæredygtige udvikling;" 

 
ECR, PPE: 

§ 19 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer til, at der indføres en mekanisme, ifølge hvilken 

Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at indlede en undersøgelse af en 

tredjemands tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til en klausul om 

væsentlige elementer;" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 30 

1. del: teksten uden ordene: ""TRIPS-plus"" 

2. del: disse ord 

 
§ 73 

1. del: teksten uden ordene: "og levende dyr" 

2. del: disse ord 

 
ECR, ALDE: 

§ 45 

1. del: teksten uden ordene: "før der iværksættes nye forhandlinger om frihandelsaftaler" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Punkt J skal flyttes ned efter punkt K.  

Punkt T skal flyttes ned efter punkt Q. 
 

 

6. Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser 

Betænkning: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

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 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 416, 266, 30 

3/AN + 608, 73, 31 

4/AN + 383, 298, 26 

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 369, 304, 32 

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaltekst vs +  

§ 44 § originaltekst div   

1/VE + 422, 264, 22 

2 +  

§ 60 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 68 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 363, 313, 36 

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 408, 229, 73 

§ 77 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 81 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 386, 292, 31 

§ 82 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 350, 336, 21 

§ 83 § originaltekst vs +  

§ 105 § originaltekst div   

1/AN + 675, 10, 22 

2/AN + 541, 154, 7 

§ 109 § originaltekst AN + 546, 149, 12 

§ 110 § originaltekst div   

1/AN + 542, 149, 17 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 112 § originaltekst vs +  

§ 113 § originaltekst vs +  

§ 115 § originaltekst AN + 557, 129, 21 

§ B § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 310, 337, 50 

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ M § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ W § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 504, 30, 148 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ 105, 109, 115 

ECR: §§ 24 (2. del), 25 (2., 3. og 4. del), 68 (2. del), 82 (2. del), 110 (1. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: § 28 

Verts/ALE: § W, §§ 41, 109, 115 

PPE § W 

ENF: §§ 83, 112, 113 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ J 

1. del: "der henviser til, at adgangen til domstolsprøvelse for ofre for menneskehandel går 

fra blot at være problematisk til at være noget, som størstedelen af verdens 

befolkning er afskåret fra" uden ordene: "som størstedelen af verdens befolkning" 

2. del: "der henviser til, at det i mange lande er under én procent af disse forbrydelser, der 

fører til en vellykket retsforfølgning;" med ordene: "som størstedelen af verdens 

befolkning" 

3. del: "der henviser til, at korruption og manglende kapacitet fortsat er et stort problem for 

politi og retsvæsen i mange lande;" 

 
Verts/ALE: 

§ 28 

1. del: "understreger, at den klare forbindelse mellem menneskehandel med seksuelle 

formål og prostitution" 

2. del: "kræver, at der iværksættes foranstaltninger med henblik på at sætte en stopper for 

efterspørgslen efter prostitution;" 

 
§ 81 

1. del: teksten uden ordene: "da udnyttelsen af ofrene endnu ikke er indledt på dette 

stadium" 

2. del: disse ord 

 
§ 105 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med tredjelande med henblik på 

at bekæmpe alle former for menneskehandel, idet der lægges særlig vægt på den 

kønsbestemte dimension af menneskehandel for specifikt at bekæmpe 

børneægteskaber, seksuel udnyttelse af kvinder og piger og sexturisme;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fordoble indsatsen under 

Khartoumprocessen ved at gennemføre mere målrettede projekter og sikre aktiv 

deltagelse fra et større antal lande;" 

 
PPE 

§ M 

1. del: teksten uden ordet: "håbløse" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: "understreger, at efterspørgslen efter seksuelle ydelser i industrilandene driver 

menneskehandelen fra udviklingslandene og bringer mennesker i en sårbar position, 

især kvinder og piger;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at kriminalisere bevidst anvendelse af tjenesteydelser 

fra et offer for menneskehandel;" 

 
§ 60 

1. del: teksten uden ordene: "og til seksuel og reproduktiv sundhed" 

2. del: disse ord 

 
§ 69 

1. del: teksten uden ordene: "når en sådan handling begås uden for medlemsstaten og/eller 

uden for EU," 

2. del: disse ord 
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ECR: 

§ 25 

1. del: teksten uden ordene: "juridisk bindende" 

2. del: disse ord 

 
§ 82 

1. del: "fremhæver de mange udfordringer, der er forbundet med grænseoverskridende 

arbejdskraftmigration, navnlig risikoen for, at indvandrere bliver gjort illegale og 

fratages deres mest grundlæggende rettigheder;" 

2. del: "opfordrer til, at der oprettes mekanismer for grænseoverskridende 

arbejdskraftmigration i EU og på internationalt plan med henblik på at øge og 

formalisere den regulære arbejdskraftmigration;" 

 
§ 110 

1. del: "opfordrer EU til at finde konkrete løsninger på, hvordan migranter og flygtninge 

kan komme til EU på en sikker måde, der er i overensstemmelse med reglerne, og 

som ikke indebærer udnyttelse;" 

2. del: "minder medlemsstaterne og EU om, at de skal overholde folkeretten, herunder 

princippet om non-refoulement, i alle deres politikker og navnlig 

migrationspolitikkerne; minder om, at modtager- og oprindelseslandet bør garantere 

ofre for menneskehandel en sikker frivillig tilbagevenden og lovlige alternativer i de 

tilfælde, hvor hjemsendelse ville udgøre en risiko for ofrenes sikkerhed og/eller for 

deres familie; fastholder, at modtager- og oprindelseslandet skal sikre 

forudsætningerne for ofrenes sikkerhed og reintegration ved deres tilbagevenden;" 

 
GUE/NGL 

§ 77 

1. del: teksten uden ordene: "herunder grænsevagter, embedsmænd, der beskæftiger sig 

med udlændinge- og asylspørgsmål, strafferetlige efterforskere," og "opfordrer EU 

til at udvikle en regional tilgang, der fokuserer på "menneskehandelsruterne" og 

tilbyder løsninger, som er tilpasset den form for udnyttelse, der er tale om i de 

forskellige regioner;" 

2. del: "herunder grænsevagter, embedsmænd, der beskæftiger sig med udlændinge- og 

asylspørgsmål, strafferetlige efterforskere," 

3. del: "opfordrer EU til at udvikle en regional tilgang, der fokuserer på 

"menneskehandelsruterne" og tilbyder løsninger, som er tilpasset den form for 

udnyttelse, der er tale om i de forskellige regioner;" 
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PPE, ECR 

§ 24 

1. del: "mener, at regeringerne bør opfordre til dialog mellem de forskellige interesserede 

parter og til partnerskaber med henblik på at samle virksomheder, eksperter i 

bekæmpelse af menneskehandel og NGO'er og gennemføre fælles aktioner mod 

menneskehandel, og med henblik på at sikre, at arbejdstagernes rettigheder, herunder 

deres centrale arbejdstagerrettigheder, respekteres; opfordrer også regeringerne til at 

indføre retlige foranstaltninger til at sikre gennemsigtighed og sporbarhed i 

forsyningskæden for produkter og virksomhederne til bedre at indberette deres 

bestræbelser på at udrydde menneskehandel fra deres forsyningskæder; opfordrer 

EU og medlemsstaterne til aktivt at involvere sig i nationale og internationale 

virksomheder for at sikre, at der ikke forekommer udnyttelse i forbindelse med deres 

produkter noget sted på vejen gennem forsyningskæden," 

2. del: "og drage dem til ansvar" 

3. del: "for enhver form for menneskehandel," 

4. del "der måtte forekomme på noget stadium i deres forsyningskæde, herunder i 

forbindelse med tilknyttede virksomheder og underleverandører;" 

 
§ 68 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer regeringerne til at oprette brandmure mellem 

indvandringsmyndighederne og arbejdstilsynene” og ”tilskynde ofrene til at indgive 

klager og for at" 

2. del: " opfordrer regeringerne til at oprette brandmure mellem 

indvandringsmyndighederne og arbejdstilsynene" 

3. del: "tilskynde ofrene til at indgive klager og for at" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 44 

1. del: "fremhæver, at køb af menneskelige organer, menneskeligt væv og menneskelige 

celler er ulovligt;" 

2. del: "henviser til, at mennesker, der handles med henblik på fjernelse af organer, oplever 

særlige udfordringer, og at ofrene ofte ikke kender til de langsigtede og 

invaliderende helbredsmæssige konsekvenser af organfjernelse og manglende 

postoperativ pleje eller de psykologiske virkninger af operationen; opfordrer til mere 

målrettede bevidstgørelseskampagner for at øge kendskabet til de skader, der er 

forbundet med salg af organer, navnlig blandt de fattigste og mest udsatte grupper, 

som muligvis anser salget af et organ som en pris, som det er værd at betale for at 

opnå en bedre økonomisk situation;" 

 
§ B 

1. del: teksten uden ordene: orddelen "tvangs-" og "eller reproduktiv" 

2. del: orddelen "tvangs-" 

3. del: "eller reproduktiv" 

 


