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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. Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget 

inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer*** 

Henstilling: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet 

Betænkning: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

3. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til 

Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 

Betænkning: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne 

stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 646, 7, 23 

 

 

4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: 

ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Betænkning: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne 

stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 594, 68, 12 

 

 

 

5. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: 

ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Betænkning: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne 

stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Retshjælp til mistænkte eller tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager 

angående europæiske arrestordrer ***I 

Betænkning: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed - 

blok nr. 1 

46 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-45 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 569, 54, 54 
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7. Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden 

behandling eller straf ***I 

Betænkning: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 41 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 612, 11, 54 

 

Diverse: 

Erratum: alle sprogversioner 

Betænkningen var blevet sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg ved mødet den 27. 

oktober 2015 (jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2). 

Ændringsforslag 41 erstatter ændringsforlagene vedtaget på ovennævnte møde. 
 

 

8. Aftale mellem Europol og Kina om strategisk samarbejde * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Rådets udkast  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig 

beslutning 

AN + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 

Betænkning: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ X § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 489, 146, 37 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ X 

1. del: "der henviser til, at opførelsen af EUF på budgettet vil muliggøre demokratisk 

kontrol og øge synligheden af og gennemsigtigheden i anvendelsen af EU's 

udviklingsbistand; der henviser til, at den flerårige karakter af EUF's programmering 

på den anden side muliggør en vis forudsigelighed hvad angår ressourcer, og at 

opførelsen på budgettet kan føre til et fald i udviklingsmidlerne til AVS-landene til 

fordel for andre udenrigspolitiske prioriteter og kan anses for at svække det 

privilegerede partnerskab mellem EU og AVS-landene; der henviser til, at opførelsen 

af EUF på budgettet også kan tænkes at bringe finansieringen af fredsfaciliteten for 

Afrika og andre vigtige initiativer som f.eks. Afrika-trustfonden i fare," 

2. del: "medmindre der oprettes et særligt instrument til finansiering af 

sikkerhedsomkostninger i forbindelse med udviklingssamarbejde;" 

 
§ 24 

1. del: teksten uden ordene: "i)" og "ii) en permanent og særskilt løsning for EU's 

finansiering af sikkerhedsudgifter, som er knyttet til udviklingssamarbejdet og er i 

overensstemmelse med principperne herfor;" 

2. del: disse ord 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 27 

1. del: "understreger, at den 11. EUF er den vigtigste finansieringskilde for fredsfaciliteten 

for Afrika, på trods af at den var tænkt som en foreløbig løsning, da fredsfaciliteten 

for Afrika blev oprettet i 2003;" 

2. del: "opfordrer til, at der oprettes et særligt instrument til finansiering af 

sikkerhedsudgifter i forbindelse med udviklingssamarbejde;" 

 
§ 28 

1. del: "noterer sig Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny 

ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for 

migration; bemærker, at EU-budgettets og EUF's bidrag til pakken på 8 mia. EUR 

udelukkende består af bistand, som allerede var planlagt;" 

2. del: "opfordrer til, at udviklingsbistanden til støttemodtagere ikke bringes i fare, og til, at 

migrationsrelaterede initiativer finansieres med nye bevillinger;" 

 
§ 30 

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

2. del: disse ord 

 


