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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. Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer *** 

Henstilling: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2016: Overskud fra 2015 

Betænkning: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen 

***II 

Indstilling ved andenbehandling: Andreas Schwab (A8-0211/2016) (kvalificeret flertal påkrævet) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 
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4. Energieffektivitetsmærkning ***I 

Betænkning: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemn

ing 

Afstemning ved AN/VE 

– bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

kor. udv.  +  

Artikel 2, § 1, efter 

§ 19 

97 EFDD VE + 386, 301, 21 

Artikel 3, efter § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 307, 398, 0 

Artikel 3, § 3, litra a 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

div   

1/AN - 172, 535, 4 

2/AN + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR AN - 289, 415, 8 

35pc kor. udv.  ↓  

Artikel 3, § 3, litra b, 

c, d 

35pc kor. udv.  +  

Artikel 4, § 3 95 S&D VE - 338, 353, 4 

Artikel 5, efter § 2 43 kor. udv. vs +  

44 kor. udv. vs +  

45 kor. udv. vs +  

Artikel 6, efter § 13 96 S&D AN + 353, 332, 24 

Artikel 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 kor. udv.  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemn

ing 

Afstemning ved AN/VE 

– bemærkninger 

Artikel 7, § 5 64 kor. udv. div   

1 +  

2/VE + 391, 315, 3 

Artikel 8 66 kor. udv. div   

1/AN + 442, 260, 7 

2/AN + 378, 309, 22 

Artikel 9, efter § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

div   

1 -  

2 -  

Artikel 10, efter § 2 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artikel 11, efter § 1 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artikel 12, § 2 72 kor. udv. div   

1 +  

2/VE - 350, 359, 0 

Artikel 12, § 3, afsnit 

1, efter litra b 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artikel 12, § 3, afsnit 

1, efter litra c 

98 EFDD  +  

Artikel 12, § 3, afsnit 

1, litra l 

73pc kor. udv. AN - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artikel 12, § 3 resten 73pc kor. udv.  +  

Artikel 16, § 3 80 kor. udv. div   

1 +  

2/VE + 368, 335, 3 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemn

ing 

Afstemning ved AN/VE 

– bemærkninger 

Bilag I – titel og § 1 81 kor. udv. AN + 454, 238, 13 

Bilag I, § 2 82 kor. udv. AN + 377, 320, 8 

Bilag I, efter § 2 83 kor. udv. AN + 376, 322, 8 

84 kor. udv. AN + 448, 244, 10 

Bilag I, § 2, efter litra 

d 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VE - 314, 387, 1 

Efter § 4 4 kor. udv. vs +  

Efter § 16 16 kor. udv. vs +  

§ 18 94 S&D VE - 342, 367, 1 

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 580, 52, 79 

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN  Afstemning udsat (jf. 

forretningsordenens 

artikel 61, stk. 2) 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE ændringsforslag 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, Kommissionens forslag 

Verts/ALE: ændringsforslag 73pc (artikel 12, § 3, afsnit 1, § 1), 86 (1. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: ændringsforslag 43, 44, 45, 83 

S&D ændringsforslag 4,16 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

ændringsforslag 86 

1. del: teksten uden ordet "visuel" 

2. del: dette ord 
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ændringsforslag 88 

1. del: "De harmoniserede standarder skal afspejle den mest almindelige anvendelse som 

dokumenteret i den forberedende undersøgelse for hver enkelt produktgruppe, og de 

skal sigte efter at tage hensyn til de tilgængelige tilstande og cyklusser, som 

kunderne anvender, og tage højde for den tid, det kræver at levere et bestemt resultat 

i form af ydeevne, som påvirker beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) 

eller andre effektivitetsindekser som fastlagt i den relevante delegerede retsakt."  

Metoden for beregning af energieffektivitetsindekset må ikke udelukkende baseres 

på den mest energieffektive indstilling, funktion eller tilstand (eller miljøvenlig 

tilstand), når mere end én er tilgængelig." 

2. del: "De skal fastlægges, således at tilsigtet eller utilsigtet manipulation eller forbedring 

af prøvningsresultaterne opdages og elimineres, og de skal udelukke 

toleranceværdier eller valgfri testparametre, som kan ændre en afprøvet models 

energieffektivitetsklasse. 

Tilladte afvigelser mellem afprøvede og erklærede resultater skal begrænses 

til den statistiske og evidensbaserede målingsusikkerhed." 

 
PPE 

ændringsforslag 80 

1. del: "Artikel 3, stk. 1, litra d) anvendes dog, så snart den offentlige grænseflade i den 

produktdatabase, der er oprettet i henhold til artikel 8, er fuldt operationel" 

2. del: "og under alle omstændigheder ikke senere end den 1. januar 2018." 

 
S&D, Verts/ALE: 

ændringsforslag 64 

1. del: "Det skal kun være tilladt forhandlere at sælge energirelaterede produkter uden 

energimærke eller nyskaleret energimærke, hvis der aldrig er blevet produceret et 

(nyskaleret) energimærke for et givet produkt, og produktets leverandør ikke 

længere er aktiv på markedet." 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 66 

1. del: teksten uden ordene "Leverandører skal have tilladelse til på deres servere at bevare 

teknisk dokumentationsmateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra c), prøvningsrapporter 

eller lignende dokumentation for overensstemmelsesvurdering som fastsat i punkt 2, 

litra a), i bilag I, og denne dokumentation skal svare til prøvninger udført af 

leverandørerne selv og udelukkende være tilgængelig for 

markedstilsynsmyndighederne og Kommissionen." 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 72 

1. del: teksten uden ordene "ca) Kommissionen skal tage hensyn til relevant EU-lovgivning 

og selvregulering, som f.eks. frivillige aftaler, der forventes at opfylde de politiske 

mål hurtigere eller til lavere omkostninger end obligatoriske krav." 

2. del: disse ord 
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5. Europæisk grænse- og kystvagt ***I 

Betænkning: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

178 mindst 40 

medlemmer 

AN - 188, 511, 10 

Tekst som helhed – 

blok nr. 1 

179pc kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-173 kor. udv.  ↓  

§ A 174 ENF  -  

179pc kor. udv.  +  

§ 4 175 ENF  -  

179pc kor. udv.  +  

§ 6 176 ENF  -  

179 pc kor. udv.  +  

§ 8 177 ENF  -  

179pc kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 483, 181, 48 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 178 
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6. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***I 

Betænkning: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed – 

blok nr. 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

Artikel 2b, § 1 4 ENF  -  

Artikel 2b, § 1, litra d 5 ENF  -  

Artikel 2b, efter § 3 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

Artikel 11, § 1 13 EFDD  -  

Artikel 11, § 2 14 EFDD  -  

Artikel 11, § 3 15 EFDD  -  

§ A 2 ENF  -  

Efter § 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 567, 100, 41 
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7. EU-Fiskerikontrolagenturet ***I 

Betænkning: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 563, 95, 50 

 

8. Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg ***I 

Betænkning: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til forordning 

Tekst som helhed 1 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Efter § 1 2 kor. udv.  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 670, 34, 6 

 

 

9. Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter 

valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag 

Betænkning: Jan Olbrycht et Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE AN - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Efter § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD AN - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE AN - 160, 506, 43 

Efter § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ originaltekst AN + 639, 47, 24 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

Efter § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

Efter § 25 38 GUE/NGL  -  

Efter § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

Efter § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

Efter § 41 43 GUE/NGL AN + 541, 126, 33 

ændret mundtligt 

§ 42 12 Verts/ALE AN - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

Efter § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD AN - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § originaltekst div   

1/AN + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

Efter § 47 13 Verts/ALE AN - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE AN - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE AN - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE AN + 557, 114, 33 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 48 17 Verts/ALE AN - 77, 582, 42 

Efter § 49 6 EFDD AN - 135, 553, 14 

§ 51 2S PPE AN - 315, 375, 14 

Efter § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE AN - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50S GUE/NGL  -  

Efter § 62 7 EFDD AN - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53S GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

Efter § 80 9 EFDD AN - 193, 487, 30 

Efter § 82 10 EFDD AN - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE AN - 150, 501, 55 

Efter § 86 20 Verts/ALE AN - 106, 569, 25 

Efter § C 21 GUE/NGL  -  

Efter § E 3 EFDD  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 451, 193, 65 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: ændringsforslag 1-20 

S&D ændringsforslag 1, 2 

GUE/NGL §§ 6, (2. del), 20, 44 (1. del), ændringsforslag 43 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 6 

1. del: "mener, at en gennemgang af FFR i 2016 bør gøre status over en række alvorlige 

kriser og nye politiske initiativer og de respektive budgetmæssige konsekvenser 

heraf, som ikke var forudset, på det tidspunkt hvor FFR'en blev vedtaget; bemærker 

bl.a. migrations- og flygtningekrisen, eksterne nødsituationer, interne 

sikkerhedsspørgsmål, krisen i landbruget, finansieringen af Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer (EFSI), EU-budgettets betalingskrise," 

2. del: "det vedvarende høje arbejdsløshedsniveau, særlig blandt unge, samt fattigdom og 

social eksklusion; " 

3. del: "peger endvidere på den nylige internationale aftale vedrørende klimaforandringerne 

og det tiltagende pres på udviklingspolitikken; konstaterer, at det i et hidtil uset 

omfang blev anset for nødvendigt at ty til FFR's fleksibilitetsmekanismer og særlige 

instrumenter for at finansiere de ekstra, presserende behov, idet FFR-lofterne viste 

sig at være sat for lavt for nogle udgiftsområders vedkommende; mener, at FFR'en i 

de seneste to år i bund og grund har været presset til det yderste;" 

 
§ 7 

1. del: teksten uden ordene "matche EU's politiske og strategiske prioriteringer og " 

2. del: disse ord 

 
§ 44 

1. del: "er af den faste overbevisning, at den samlede budgetbevilling og de forhåndstildelte 

nationale rammebeløb for den fælles landbrugspolitik, herunder de direkte 

betalingsbevillinger, skal forblive uberørte under FFR-revisionen; understreger 

endvidere betydningen af, at det sikres, at bevillingen til Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond ikke reduceres," 

2. del: "for at det bliver muligt at opfylde målene i den nylige reform af den fælles 

fiskeripolitik;" 

 
§ 76 

1. del: "opfordrer til, at der indføres en eller flere former for nye egne indtægter, ideelt set 

med en klar tilknytning til EU-politikker, der skaber merværdi;" 

2. del: "bemærker, at en lang række mulige nye egne indtægter allerede er blevet drøftet af 

Gruppen på Højt Plan, såsom en reform af momsordningen, en afgift på finansielle 

transaktioner og ECB's møntningsgevinst, en reform af EU's 

emissionskvotehandelsordning og CO2-beskatning, en afgift på vejtransport, 

selskabsbeskatning, elektricitetsbeskatning eller beskatning af det digitale område; 

afventer spændt anbefalingerne fra Gruppen på Højt Plan, således at Parlamentet kan 

gå videre og forberede sin holdning i denne henseende;" 

3. del: "opfordrer i denne forbindelse til, at alle former for rabatter udfases;" 
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Diverse 

Gabriele Zimmer havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 43: 

"bemærker det væsentlige bidrag, som EU har ydet med hensyn til at tilskynde til fred og forsoning i 

Irland, navnlig gennem PEACE-programmerne, der er rettet mod Nordirland og grænsegrevskaberne i 

den sydlige del; bemærker, at resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige kan skabe 

alvorlige problemer for fredsprocessen og undergrave integriteten af denne og af 

langfredagsfredsaftalen; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin støtte til fredsprocessen gennem 

fortsat finansiering af PEACE-programmet; " 

 
 

 

10. Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller 

med lignende virkning (TAXE 2) 

Betænkning: Jeppe Kofod et Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

Efter § 5 6 EFDD AN + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE VE + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ originaltekst vs ↓  

§ 10 § originaltekst AN + 432, 248, 25 

Efter § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § originaltekst vs +  

§ 15 § originaltekst div   

1/AN + 411, 269, 29 

2/AN + 595, 98, 10 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 490, 183, 32 

2/AN + 419, 255, 31 

§ 18 § originaltekst div   

1/AN + 660, 39, 8 

2/AN - 317, 356, 32 

3/AN + 575, 78, 50 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 20 § originaltekst vs -  

§ 21 § originaltekst vs +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE + 389, 309, 9 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § originaltekst vs +  

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 27 § originaltekst div   

1/AN + 469, 198, 42 

2/AN + 452, 211, 43 

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 29 § originaltekst div   

1/AN + 651, 43, 17 

2/AN - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE AN + 476, 222, 9 

§ originaltekst div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 32 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst div   

1/AN + 653, 40, 12 

2/AN - 150, 521, 38 

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 -  

2/VE + 379, 322, 8 

3 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 39 25 GUE/NGL AN - 332, 362, 16 

§ 40 § originaltekst AN + 400, 288, 17 

§ 42 § originaltekst AN + 453, 233, 15 

§ 43 § originaltekst AN - 316, 351, 34 

§ 44 § originaltekst AN - 332, 362, 11 

§ 46 § originaltekst AN - 290, 358, 55 

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 49 § originaltekst div   

1/AN + 464, 216, 27 

2/AN + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 55 § originaltekst AN + 376, 314, 16 

§ 57 § originaltekst AN - 172, 485, 43 

Efter § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 60 § originaltekst vs -  

Efter § 60 8 EFDD AN - 187, 502, 21 

§ 61 § originaltekst vs -  

§ 62 § originaltekst vs -  

§ 64 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § originaltekst AN + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § originaltekst div   

1/AN + 653, 44, 10 

2/AN + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ADLE AN + 316, 183, 201 

4 ENF AN ↓  

§ originaltekst vs ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § originaltekst AN + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1/AN + 661, 11, 31 

2/AN + 422, 218, 55 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 85 § originaltekst vs +  

Før § A 16 GUE/NGL AN - 318, 342, 49 

Efter § D 18 GUE/NGL  -  

§ E § originaltekst div   

1/AN + 652, 26, 29 

2/AN - 319, 324, 60 

§ F § originaltekst div   

1/AN + 646, 14, 48 

2/AN + 457, 210, 37 

§ G § originaltekst div   

1/AN + 651, 5, 51 

2/AN + 370, 261, 73 

§ H § originaltekst div   

1/AN + 645, 11, 50 

2/AN + 399, 264, 38 

§ N § originaltekst vs +  

§ P 9 PPE  +  

§ Q § originaltekst vs -  

§ T 1 S&D, ADLE AN + 502, 133, 71 

§ W § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 395, 274, 31 

§ AC § originaltekst AN + 340, 320, 43 

§ AD § originaltekst div   

1/AN + 588, 71, 46 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN - 340, 345, 14 

§ AF § originaltekst AN + 337, 322, 38 

§ AG § originaltekst vs -  

Efter § AO 17 GUE/NGL AN - 92, 584, 31 

§ BF 29 GUE/NGL AN - 182, 511, 12 

5 EFDD AN - 243, 445, 13 

§ BG 10 PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 514, 68, 125 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, ændringsforslag 4 

EFDD ændringsforslag 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, §§ E, F, G, H, AC, 

AD, AF, ændringsforslag 1, 12 

GUE/NGL ændringsforslag 3, 16, 17, 29 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, §§ Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, §§ H, N, Q, AC, AF, AG 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 59 

1. del: teksten uden ordene "artikel 116 i TEUF eller" 

2. del: disse ord 

 
ALDE: 

§ 28 

1. del: teksten uden ordene "f.eks. CV/BV-konstruktionen i Nederlandene, der benyttes af 

mange amerikanske virksomheder," 

2. del: disse ord 
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§ H 

1. del: "der henviser til, at investeringsstrømme til offshore finanscentre estimeres til 72 

milliarder USD i 2015(25) med en stigning over de seneste år på grund af øgede 

pengestrømme fra multinationale selskaber beliggende i udviklings- og 

overgangsøkonomier, i nogle tilfælde i form af round-tripping af investeringer; der 

henviser til, at investeringsstrømme til specialbanker udgør størstedelen af 

offshoreinvesteringsstrømmene;" 

2. del: "der henviser til, at Luxembourg i 2015 var den største modtager af 

investeringsstrømme til specialbanker, og at tilgangen til specialbanker også var 

særligt højt i Nederlandene i 2015; der henviser til, at de fortsatte finansielle 

strømme via finansielle offshoremekanismer understreger behovet for at skabe større 

sammenhæng mellem skatte- og investeringspolitikken på europæisk og globalt 

plan;" 

 
S&D 

§ 38 

1. del: "bemærker, at offentlige universiteters afdelinger for skattelovgivning og forskning i 

skattemæssige forhold er tydeligt sammenflettede med store skattevirksomheder, 

hvilket fører til interessekonflikter og en mangel på den uafhængighed, som der 

forventes fra akademikere; påpeger, at skatterådgivere i den aktuelle situation 

uddannes i at tilbyde skatteunddragelse for skatteydernes penge;" 

2. del: "anmoder Kommissionen om at foretage en undersøgelse af sammenblandingen af 

den akademiske verden og skatterådgivernes verden, idet den som minimum ser på 

interessekonflikter" 

3. del: "og brugen af offentligt betalte uddannelsesinstitutioner til at lette virksomheders 

skatteunddragelse;" 

 
§ 48 

1. del: teksten uden ordet "juni" 

2. del: dette ord 

 
ECR: 

§ 26 

1. del: teksten uden ordene "EU-dækkende" og "der skal forvaltes af" 

2. del: disse ord 

 
§ 31 

1. del: teksten uden ordene "bindende EU-" 

2. del: disse ord 
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PPE 

§ 22 

1. del: "opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en fælles EU-definition og 

liste over usamarbejdsvillige jurisdiktioner (dvs. en "sortliste over skattely") baseret 

på velfunderede, gennemsigtige og objektive kriterier, der omfatter gennemførelse af 

OECD's retningslinjer, skattegennemsigtighedsforanstaltninger, BEPS-

foranstaltninger og standarder for automatisk udveksling af oplysninger, aktiv 

udøvelse af skadelig skattepraksis, tildeling af fordele til enkeltpersoner eller 

juridiske enheder, der ikke er residenter, manglende krav om økonomisk soliditet og 

hemmeligholdelse af juridiske enheders virksomhedsstruktur (herunder truster, 

velgørenhedsorganisationer, fonde osv.) eller ejerskab af aktiver eller rettigheder, og 

glæder sig over Kommissionens hensigt om at nå til enighed om sådan en liste i 

løbet af de næste seks måneder; opfordrer medlemsstaterne til at godkende denne 

aftale senest ved udgangen af 2016; mener, at en eskalationsprocedure, der starter 

med en reel konstruktiv dialog med jurisdiktionen, hvis der er konstateret mangler, 

skal fastlægges inden registreringen for også at opnå, at processen får en præventiv 

virkning; mener, at der bør skabes en mekanisme for at muliggøre afregistrering af 

jurisdiktionerne, hvis og når det er lykkedes at opnå eller genetablere overholdelse;" 

2. del: "mener, at denne vurdering også bør omfatte OECD-medlemmer;" 

 
§ 27 

1. del: "beklager, at Andorra og Monaco har forpligtet sig til automatisk udveksling af 

oplysninger inden 2018 i stedet for 2017;" 

2. del: "påpeger, at nogle usamarbejdsvillige jurisdiktioner såsom Andorra overholder 

standarderne for udveksling af oplysninger, men bevæger sig i retning af 

jurisdiktioner med lav beskatning; er bekymret over, at dobbeltbeskatningsordningen 

mellem Andorra og Spanien ikke i øjeblikket effektivt sikrer automatisk udveksling 

af oplysninger; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge, at automatisk 

udveksling af oplysninger anvendes effektivt i medlemsstaternes aftaler indgået med 

tidligere eller nuværende usamarbejdsvillige jurisdiktioner;" 

 
§ 36 

1. del: "opfordrer til, at de eksisterende adfærdskodekser for skatterådgivningssektoren 

styrkes, navnlig for at tage højde for potentielle interessekonflikter på en sådan 

måde, at de bliver offentliggjort på en klar og tydelig måde; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde en adfærdskodeks for alle rådgivningstjenester for at 

sikre, at situationer med potentielle interessekonflikter klart offentliggøres; mener, at 

dette bør omfatte en EU-ordning om uforenelighed for skatterådgivere, med henblik 

på at forhindre interessekonflikter, når de rådgiver både den offentlige og den private 

sektor, og for at forebygge andre interessekonflikter;" 

2. del: "opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at fremlægge et 

forslag til ændring af forordning (EU) nr. 537/2014 og direktiv 2014/56/EU" 

 
§ 37 

1. del: teksten uden ordene "understreger derfor betydningen af, at der klart sondres mellem 

disse tjenester;" 

2. del: disse ord 
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§ 47 

1. del: teksten uden ordene "fejl, herunder " og "eller uretmæssige" 

2. del: "fejl, herunder " og "eller uretmæssige" 

3. del: "mener, at sådanne afsløringer, som kaster lys over omfanget af skatteunddragelse og 

skatteundgåelse og hvidvaskning af penge, klart er i offentlighedens interesse, 

således som det blev demonstreret i forbindelse med de nylige "Luxleaks" og 

"Panama-papirer", der viste det store omfang af fænomenet med overførsler af 

aktiver til jurisdiktioner med lav beskatning;" 

4. del "minder om, at muligheden for at afsløre og retsforfølge overtrædere af 

skattelovgivningen i afgørende grad afhænger af de tilgængelige oplysninger og 

kvaliteten af disse;" 

 
§ 84 

1. del: "bemærker, at det er nødvendigt at fortsætte arbejdet for så vidt angår adgangen til 

dokumenter fra medlemsstaterne, Kommissionen og Gruppen vedrørende 

Adfærdskodeksen; gentager, at det er nødvendigt at foretage yderligere analyser af 

de dokumenter, som allerede er blevet stillet til rådighed for Parlamentet, med 

henblik på at gennemføre en passende vurdering af behovet for yderligere politisk 

handling og politiske initiativer;" 

2. del: "opfordrer det kommende undersøgelsesudvalg til at fortsætte dette arbejde og 

vedtage et andet format end det, der gjaldt for det særlige udvalg, idet det lægger sig 

tættere op af modellen for et undersøgelsesudvalg såsom Public Accounts 

Committee i Det Forenede Kongerige;" 

 
§ F 

1. del: "der henviser til, at G20-lederne traf foranstaltninger i april 2009 og specifikt 

anmodede offshoreområderne om at undertegne mindst 12 traktater om 

informationsudveksling med det mål at bringe systemer med bankhemmelighed til 

ophør;" 

2. del: "der henviser til, at økonomerne har udtrykt stærk skepsis med hensyn til 

foranstaltningernes virkning og har redegjort for, at traktaterne har medført 

overførsel af bankindskud mellem skattely men ikke i væsentligt omfang medført 

hjemtagelse af kapital(23); der henviser til, at der ikke er nogen dokumentation for, 

at porteføljeinvesteringer i offshoreområder var aftagende i det mindste indtil 2014 

trods den seneste tids internationale indsats for at skabe øget gennemsigtighed i den 

finansielle sektor; der henviser til, at det er for tidligt at vurdere, om vedtagelsen af 

et system til automatisk udveksling af skatteoplysninger (den fælles 

indberetningsstandard) kan vende tendensen;" 

 
§ W 

1. del: teksten uden ordene "inden for og uden for EU" 

2. del: disse ord 

 
§ AD 

1. del: "der henviser til, at alle banker, der gav møde for det særlige udvalg, officielt 

nægtede, at de rådgiver deres kunder med henblik på at undgå eller unddrage sig 

skatter under nogen form, og nægtede at have tilknytning til revisions- eller 

advokatfirmaer med samme formål;" 

2. del: "der henviser til, at bankerne det til trods ofte søger juridisk bistand fra advokat- 

eller konsulentfirmaer for at validere de kontrakter, de tilbyder kunderne; der 

henviser til, at den betalte juridiske bistand kan benyttes til at dække over 

skatteunddragelsesaktiviteter og til at undgå anklager mod bankerne om overlagt 

svindel;" 
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ECR, PPE: 

§ 3 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at vedtage yderligere 

lovgivningsforslag om virksomheders skatteundgåelse, siden der eksisterer råderum 

for medlemsstaterne til at skærpe deres anti-misbrugsregler for at modvirke udhuling 

af skattegrundlaget; beklager kraftigt, at medlemsstaterne ikke drøftede Parlamentets 

anbefalinger i nogen af Rådets arbejdsgrupper " 

2. del: "og ikke reflekterede over bruddet på deres forpligtelse til loyalt samarbejde i 

henhold til traktaten ved at gøre aggressiv skatteundgåelse og skatteunddragelse 

muligt i andre medlemsstater;" 

 
§ 16 

1. del: teksten uden ordene "uretmæssige eller" 

2. del: disse ord 

 
§ 19 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at indføre en klar lovgivning om definitionen på 

"økonomisk indhold", "værdiskabelse" og "fast driftssted", med henblik på at 

håndtere navnlig problemet med såkaldte skuffeselskaber;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at vende bevisbyrden, hvad angår geninddrivelse af 

aktiver opnået ved kriminelle aktiviteter eller tilbagebetaling af uberettigede 

fortjenester;" 

 
§ 23 

1. del: teksten uden ordene "at suspendere frihandelsaftaler" og "eller uretmæssige" (2 

steder) 

2. del: "at suspendere frihandelsaftaler" 

3. del: "eller uretmæssige" (2 steder) 

 
§ 77 

1. del: teksten uden ordet "offentligt" 

2. del: dette ord 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1. del: "beklager, at mange af de multinationale selskaber, der er blevet hørt, ikke på det 

kraftigste har fordømt skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning; 

understreger, at multinationale selskaber nemt kan udstede fiktive, koncerninterne 

lån med aggressiv skatteplanlægning for øje;" 

2. del "understreger, at præferencen for finansiering via lån er til skade for skatteyderne 

såvel som for finansiel stabilitet; opfordrer derfor medlemsstaterne til at udrydde 

dette skæve forhold mellem gæld og egenkapital i deres respektive skattelove;" 
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§ 18 

1. del: "glæder sig over meddelelsen ”Ekstern strategi for effektiv beskatning”, der 

opfordrede Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til at gennemføre god 

regeringsførelse i sine kontrakter med alle udvalgte, finansielle formidlere; opfordrer 

EIB til at etablere en ny ansvarlig beskatningspolitik, som tager udgangspunkt i den 

revision af dens politik for usamarbejdsvillige jurisdiktioner, der blev foretaget i 

2016 i tæt dialog med civilsamfundet;" 

2. del: "opfordrer EIB til både at yde direkte finansiering og finansiering via formidlere på 

betingelse af offentliggørelse af landeopdelte skatterelevante data i 

overensstemmelse med CRD IV-bestemmelserne for kreditinstitutter og oplysninger 

om det reelle ejerskab;" 

3. del: "gentager, at EIB bør styrke sine due diligence-aktiviteter for at forbedre kvaliteten 

af oplysningerne om de endelige modtagere og mere effektivt undgå transaktioner 

med finansielle formidlere, der har negative resultater med hensyn til 

gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge 

og negativ påvirkninger af miljøet eller sociale forhold, eller som er registreret i 

offshorefinanscentre og skattely, som gør brug af aggressiv skatteplanlægning;" 

 
§ 29 

1. del: "bemærker, at patent-, viden- og FoU-bokse indtil nu ikke har vist sig at være så 

effektive med hensyn til at fremme innovation i Unionen, som de burde være; 

beklager, at de i stedet anvendes af multinationale selskaber til at overføre overskud 

gennem aggressive skatteplanlægningsordninger, såsom den velkendte "Double 

Irish" med en "hollandsk sandwich"; er af den opfattelse, at patentbokse er et uegnet 

og ineffektivt redskab til at nå økonomiske mål; insisterer på, at FoU kan fremmes 

gennem mere bredt anlagte politiske foranstaltninger, der fremmer langsigtet 

innovation og uafhængig forskning, og ved hjælp af subsidier, som bør foretrækkes 

frem for patentbokse, eftersom risikoen for, at subsidier bliver misbrugt af 

skatteundgåelsesordninger, er mindre; bemærker, at forbindelsen mellem 

patentboksordninger og FoU-aktiviteter ofte er vilkårlig, og at de nuværende 

modeller fører til et kapløb mod bunden, når det drejer sig om effektive skattebidrag 

fra multinationale selskaber; " 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at udfase eksisterende patentbokse og forbyde nye 

senest i 2021;" 

 
§ E 

1. del: "der henviser til, at "Panama-papirernes" afsløringer har mindet os om, at 

skatteundgåelse rækker videre end de multinationale selskaber, er tæt forbundet med 

kriminelle aktiviteter, og at omfanget af offshoreformuer estimeres til at være ca. 10 

billioner USD;" 

2. del: "der henviser til, at offshoreformuer til en værdi af over to og en halv billion USD 

indestår i Schweiz;" 
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§ G 

1. del: "der henviser til, at ifølge oplysninger fra Den Internationale Betalingsbank er 

indskud fra andre lande til offshorecentre i perioden 2008 til 2015 gennemsnitligt 

steget med 2,81 % årligt sammenlignet med kun 1,24 % i resten af verden;" 

2. del: "der henviser til, at de finansielle offshorecentre med størst omfang af indskud fra 

andre lande er Caymanøerne (663 milliarder USD), Luxembourg (360 milliarder 

USD), Schweiz (137 milliarder USD), Hong Kong (125 milliarder USD), Singapore 

(95 milliarder USD), Bermuda (77 milliarder USD), Panama (67 milliarder USD), 

Jersey (58 milliarder USD) og Bahamas (55 milliarder USD); der henviser til, at 

indskud fra andre lande i europæiske skattely som f.eks. Andorra, Gibraltar, 

Liechtenstein og Schweiz er aftaget eller stagneret over de seneste år, hvilket 

indikerer en omlægning af offshoreaktiviteterne til andre retsområder og en 

omstrukturering af offshoresektoren som følge af et stigende antal bilaterale 

skatteoplysningsaftaler;" 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1. del: teksten uden ordene "opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres nuværende 

lovgivning om beskyttelse af whistleblowere ved at inkludere muligheden af at afstå 

fra retsforfølgning i tilfælde, hvor whistleblowere har handlet i offentlighedens 

interesse;" 

2. del: disse ord 

 
§ 64 

1. del: teksten uden ordene "vurderingen af", "med henblik på at sikre, at der ikke 

gennemføres nye skadelige skatteforanstaltninger i medlemsstaterne", og "mener, at 

dette center også kan udgøre et kontaktpunkt for whistleblowere i tilfælde, hvor 

medlemsstater og nationale skatteforvaltninger ikke handler, når der registreres 

skatteunddragelse, eller ikke undersøger sagerne tilstrækkelig grundigt; mener, at 

organet ville kunne drage fordel af at samle ekspertisen på EU-plan og på nationalt 

plan med henblik på at reducere byrden for skatteyderne;" 

2. del: "vurderingen af" og "med henblik på at sikre, at der ikke gennemføres nye skadelige 

skatteforanstaltninger i medlemsstaterne " 

3. del: "mener, at dette center også kan udgøre et kontaktpunkt for whistleblowere i 

tilfælde, hvor medlemsstater og nationale skatteforvaltninger ikke handler, når der 

registreres skatteunddragelse, eller ikke undersøger sagerne tilstrækkelig grundigt; 

mener, at organet ville kunne drage fordel af at samle ekspertisen på EU-plan og på 

nationalt plan med henblik på at reducere byrden for skatteyderne;" 
 

 
 

11. Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 

Forslag til beslutning: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, 
B8-0861/2016 

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 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0851/2016  

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

Efter § 10 1 Verts/ALE AN - 133, 504, 66 

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 597, 73, 38 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE endelig afstemning (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 13 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 13 

1. del: teksten uden ordene "med hensyn til sikkerhed (de skal ligge på samme IKT-

infrastrukturniveau i hele EU); går ind for en harmonisering af IKT-

sikkerhedsstrukturer" 

2. del: disse ord 
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12. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Forslag til beslutning: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, 
B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ADLE) 

Før § 1 12 ENF AN - 104, 541, 56 

Efter § 1 20 GUE/NGL AN - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL AN - 137, 497, 64 

§ 2, led 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

Efter § 5 13 ENF AN - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL AN - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL AN - 134, 508, 58 

Efter § 7 29 GUE/NGL AN - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL AN - 192, 330, 170 

Efter § 8 26 GUE/NGL AN - 112, 545, 46 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL AN - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

Efter § 12 14 ENF AN - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 15 15 ENF AN - 68, 612, 20 

Efter § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

Efter § 17 32 GUE/NGL AN - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL AN - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL AN - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

Efter § 29 16 ENF AN - 94, 544, 52 

§ 30, indledning § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30, led 1 § originaltekst div   

1/AN + 600, 61, 44 

2/AN + 427, 178, 79 

§ 30, led 2 § originaltekst vs +  

§ 30, led 3 § originaltekst vs +  

§ 30, led 4 § originaltekst div   

1/AN + 607, 70, 24 

2/AN + 506, 170, 19 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 30, led 6 5 Verts/ALE  -  

Efter § 30 46 GUE/NGL AN - 94, 558, 51 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 535, 135, 36 

§ 34, led 1 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 459, 164, 77 

§ 34, led 4 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 515, 150, 36 

Efter § 35 22 GUE/NGL AN - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 43 31 GUE/NGL VE - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL AN - 208, 271, 224 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 48 8 Verts/ALE AN - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

Efter § A 17 GUE/NGL  -  

§ B 10 Verts/ALE  -  

Efter § B 18 GUE/NGL  -  

Efter § C 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 417, 209, 78 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: ændringsforslag 12-16, endelig afstemning 

Verts/ALE: § 30, led 1, led 4, ændringsforslag 8 

ECR: §§ 20 (2. del), 32 (2. del), 34, led 1 (2. del), led 4 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 30, led 2, § 37 

ALDE: § 30, led 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene "og gennemførlige" 

2. del: disse ord 
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§ 32 

1. del: teksten uden ordene "arbejde hen imod et obligatorisk fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag" 

2. del: disse ord 

 
§ 34, led 1 

1. del: teksten uden ordene "ved at styrke reelt egne indtægter eller indføre nye" 

2. del: disse ord 

 
§ 34, led 4 

1. del: teksten uden ordene "i opadgående retning" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere foranstaltninger for at fremme 

forskning og udvikling, innovation, kulturel mangfoldighed og kreativitet som 

centrale drivkræfter for jobskabelse under hensyntagen til, at virksomhedernes og 

især SMV'ernes adgang til kapital er afgørende for at tilskynde til udvikling og 

produktion af nye produkter og tjenester i både traditionelle og nye vækstsektorer" 

2. del: "og effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;" 

 
§ 30, indledning 

1. del: teksten uden ordene " som en geopolitisk aktør" 

2. del: disse ord 

 
§ 30, led 1 

1. del: "fremme af stabilitet og velstand i EU's naboskabsområde gennem initiativer til 

fremme af udvikling, demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincippet ved at 

forbedre civil konfliktforebyggelse og forsoningstiltag," 

2. del: "og aktiviteter i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder 

med passende inddragelse af NATO, der - for de stater, der er medlemmer - fortsat er 

grundlaget for deres fælles forsvar og forum for gennemførelsen af det;" 

 
§ 30, led 4 

1. del: "at gøre politikken for udviklingssamarbejde mere effektiv og forbedre dens 

koordinering og sammenhæng med andre af EU's udenrigspolitiske instrumenter;" 

2. del: "at sikre konsekvens og sammenhæng mellem udvikling og sikkerhedspolitikker, da 

de alle er indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende;" 

 
ALDE: 

§ 37 

1. del: "mener, at Kommissionen konsekvent bør forbedre sin overvågning af gæld, 

underskud og makroøkonomiske ubalancer på en måde, der respekterer stabilitets- 

og vækstpagten og fremmer økonomisk vækst og jobskabelse," 

2. del: "med øget opmærksomhed på euroområdets samlede finanspolitiske kurs;" 

 
§ 39 

1. del: "opfordrer til tættere samordning af de økonomiske politikker for at håndtere 

euroområdets investeringsmangler og styrke reformindsatsen med henblik på at 

styrke konkurrenceevnen" 

2. del: "og understøtte efterspørgslen;" 
 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_DA.doc 33 PE 586.882 

Diverse 

Eleonora Forenza og Patrick Le Hyaric (GUE/NGL-Gruppen) underskrev ligeledes forslag til 

beslutning B8-0886/2016. 
 

 

13. Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 

Forslag til beslutning: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0853/2016  

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

Efter § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

AN - 157, 496, 40 

Efter § I 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

Efter § N 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

AN - 167, 478, 55 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 610, 11, 77 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 2, 3, endelig afstemning (RC-B8-0853/2016) 
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14. Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: EU-garanti til Den Europæiske 

Investeringsbank mod tab for så vidt angår Hviderusland 

Forslag til beslutning: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (Kvalificeret flertal nødvendigt for 

vedtagelse af forslaget til beslutning) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0869/2016 (EFDD) 

Afstemning: beslutning 

(hele teksten) 

AN - 108, 428, 158 

Forslag til beslutning B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Afstemning: beslutning 

(hele teksten) 

AN - 278, 129, 285 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD endelig afstemning (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: endelig afstemning (B8-0870/2016) 
 

 

15. Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: Fastsættelse af minimumskravet til 

kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver 

Forslag til beslutning: B8-0868/2016 (Kvalificeret flertal nødvendigt for vedtagelse af 

forslaget til beslutning) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

Afstemning: beslutning 

(hele teksten) 

AN - 137, 488, 57 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: endelig afstemning 

 


