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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. Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire 

Forslag til beslutning: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, 

B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1061/2016 (PPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

ALDE-Gruppen havde taget forslag til beslutning B8-1076/2016 tilbage. 

Raffaele Fitto (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B8-1064/2016. 

Hugues Bayet og Marc Tarabella (S&D-Gruppen) havde trukket deres underskrift til det fælles 

beslutningsforslag RC-B8-1061/2016 tilbage. 
 

 

2. Sudan 

Forslag til beslutning: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, 

B8-1078/2016, B8-1080/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 11 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ H 1 GUE/NGL AN - 142, 451, 9 

Efter § I 2 GUE/NGL  -  

§ J § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § J 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 11 

1. del: teksten uden ordene: "(Den Demokratiske Republik Congo, Tchad, Sydafrika, 

Uganda og Djibouti)" 

2. del: disse ord 
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§ 16 

1. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen og de berørte medlemsstater til at sikre fuld 

åbenhed omkring projektet for "bedre migrationsforvaltning" med Sudan," 

2. del: "herunder alle planlagte aktiviteter og modtagere af EU- og national støtte, og til at 

udarbejde en samlet rapport fra en teknisk EU-delegations besøg i Sudan i maj 

2016;" 
 

Diverse 

Pavel Svoboda havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 6: 

“6. bekræfter på ny, at religions-, tanke- og trosfrihed er en universel menneskeret, som skal beskyttes 

overalt og for alle; kræver, at den sudanske regering ophæver enhver lovbestemmelse, der 

kriminaliserer eller forskelsbehandler enkeltpersoner på grund af deres religiøse overbevisning, 

navnlig i tilfælde af apostasi, og særlig for så vidt angår den tjekkiske Christian Aid-medarbejder Petr 

Jašek, de sudanske præster Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal og den darfurske 

kandidatstuderende Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla;” 

 

Raffaele Fitto (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-1074/2016. 
 

 

3. Thailand, særlig sagen om Andy Hall 

Forslag til beslutning: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, 

B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL AN - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL AN - 271, 327, 8 

Efter § 11 3 GUE/NGL div   

1/AN + 281, 262, 65 

2/AN - 271, 304, 34 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

ændringsforslag 3 

1. del: "er af den faste overbevisning, at virksomheder bør holdes ansvarlige for enhver 

form for skade på miljøet og krænkelse af menneskerettighederne, og at EU og 

medlemsstaterne bør værne om dette som et centralt princip;" 

2. del: "opfordrer alle parter til at tage aktivt del i den forestående anden samling i FN's 

mellemstatslige arbejdsgruppe (IGWG) om et retligt bindende internationalt 

instrument vedrørende multinationale selskabers og andre erhvervsvirksomheders 

forhold til menneskerettighederne;" 
 

Diverse 

Raffaele Fitto (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B8-1082/2016. 
 

 

4. International Financial Reporting Standards: IFRS 9 

Forslag til beslutning: B8-1060/2016 

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 

Forslag til beslutning B8-1060/2016  

(ECON) 

Efter § D 1 GUE/NGL AN - 100, 446, 68 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1 
 

 

5. Situationen i Syrien 

Forslag til beslutning: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1089/2016  

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

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 6 1 ENF AN - 113, 420, 76 

2 ENF AN - 104, 454, 41 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 508, 50, 56 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ALDE: endelig afstemning 

ENF: ændringsforslag 1, 2 

GUE/NGL endelig afstemning 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene: " og navnlig Rusland og Assad-regimet," 

2. del: disse ord 

 
§ 5 

1. del: teksten uden ordene: "alle deltagere i den internationale støttegruppe for Syrien" og 

"støtter fuldt ud indsatsen fra FN's særlige udsending Staffan de Mistura i denne 

henseende;" 

2. del: disse ord 

 
§ 6 

1. del: "opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til at forny indsatsen hen 

imod en fælles EU-strategi for Syrien, som skal tilstræbe at fremme en politisk 

løsning i Syrien og omfatte kontrol- og håndhævelsesinstrumenter med henblik på at 

styrke overholdelsen af de aftaler og forpligtelser," 

2. del: "som er indgået inden for rammerne af den internationale støttegruppe for Syrien;" 
 

 

6. FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) 

Forslag til beslutning: B8-1043/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1043/2016 (ENVI) 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 315, 296, 2 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_DA.doc 8 PE 590.297 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § originaltekst vs +  

§ 22 2 GUE/NGL AN - 131, 466, 21 

§ originaltekst vs +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE VE + 418, 191, 6 

Efter § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL div   

1 +  

2/VE - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE VE - 250, 349, 13 

Efter § 46 5 GUE/NGL AN - 138, 474, 1 

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 55 § originaltekst vs -  

§ 62 § originaltekst div   

1/AN + 533, 80, 5 

2/AN + 489, 112, 10 

3/AN + 491, 116, 7 

4/AN + 427, 170, 18 

5/AN + 317, 292, 8 

6/AN + 495, 117, 7 

§ 63 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 65 § originaltekst AN + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE VE - 299, 312, 7 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 316, 288, 10 

§ 69 § originaltekst vs +  

Efter henvisning 14 8 PPE  +  

Efter § A 6 Verts/ALE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 467, 94, 55 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2. del) 

GUE/NGL ændringsforslag 2 og 5 

ALDE: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL § 22 

PPE: § 18, 25 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene: "erindrer om, at de globale drivhusgasemissioner bør være 

udfaset senest i 2050 eller kort tid derefter;" 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: "opfordrer til, at problematikken vedrørende klimaflygtninge og omfanget heraf som 

følge af klimakatastrofer, der skyldes den globale opvarmning, tages alvorligt;" 

2. del: "bemærker med bekymring, at 166 mio. mennesker blev tvunget til at forlade deres 

hjem på grund af oversvømmelser, storme, jordskælv eller andre katastrofer mellem 

2008 og 2013; henleder navnlig opmærksomheden på, at klimarelateret udvikling i 

dele af Afrika og Mellemøsten kan bidrage til politisk ustabilitet, økonomisk 

modgang og optrapning af flygtningekrisen i Middelhavsområdet;" 

 
§ 63 

1. del: "glæder sig over Parisaftalens tilsagn om at bringe alle finansielle strømme i 

overensstemmelse med lave drivhusgasemissioner og klimarobust udvikling;" 

2. del: "mener, at dette kræver, at EU omgående sætter ind over for de finansielle strømme 

til fossile brændstoffer og kulstofintensiv infrastruktur;" 

 
§ 66 

1. del: teksten uden ordene: "og tildeling af indtægterne fra emissionshandelsordningen til 

klimarelaterede investeringer sammen med indtægter fra CO2-afgifter på 

brændstoffer inden for international transport; opfordrer endvidere til delvis 

anvendelse af landbrugsstøtten til at garantere investeringer i produktion og 

anvendelse af vedvarende energi inden for landbruget;" og "herunder udfase 

eksportkreditter til investeringer i fossile brændstoffer;" 

2. del: disse ord 

 
PPE 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig i EU," 

2. del: disse ord 

 
PPE, S&D: 

ændringsforslag 4 

1. del: tilføjelse af ordene: "herunder små og mellemstore virksomheder," 

2. del: sletning af ordene: "og af at sikre, at de bliver inddraget i planlægningen og 

gennemførelsen af klimaindsatsen," 

3. del: tilføjelse af ordene: "og projekter" og "selv om der skal ryddes ud i denne liste efter 

bæredygtighedsstandarder og -kriterier som krævet af de fleste aktører i 

civilsamfundet;" 
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1. del: teksten uden ordene: "yderligere kilder til", "herunder indførelse af en afgift på 

finansielle transaktioner, henlæggelse af visse af EU's ETS-emissionskvoter i 

perioden 2021-2030 samt afsættelse af indtægter fra EU-indgreb og andre 

internationale indgreb over for emissioner fra luft- og skibsfarten" og "til 

internationale klimafinansieringsformål og" 

2. del: "yderligere kilder til" 

3. del: "herunder" 

4. del "indførelse af en afgift på finansielle transaktioner" 

5. del "henlæggelse af visse af EU's ETS-emissionskvoter i perioden 2021-2030 samt 

afsættelse af indtægter fra EU-indgreb og andre internationale indgreb over for 

emissioner fra luft- og skibsfarten" 

6. del: "til internationale klimafinansieringsformål og" 
 

 

7. Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med 

fødevarer 

Betænkning: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 4 ENF AN - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF AN - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF AN - 69, 506, 36 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 32 9 mindst 40 

medlemmer 

AN + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF AN - 69, 497, 43 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaltekst vs +  

Efter § F 1 ENF AN - 40, 561, 12 

§ I 2 ENF AN - 46, 538, 22 

§ N 3 ENF AN - 58, 515, 31 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 559, 31, 26 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 9 

ENF: ændringsforslag 1-7 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 40 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 30 

1. del: teksten uden ordene: "understreger, at med henblik på at udelukke enhver risiko for 

den offentlige sundhed skal Kommissionen regelmæssigt informere og ajourføre 

Parlamentet og Rådet, hvis visse problematiske stoffer (såsom SVHC, CMR, 

bioakkumulerende kemikalier eller visse kategorier af hormonforstyrrende stoffer), 

der er forbudt eller udfaset under REACH eller enhver anden lovgivning, stadig 

anvendes i materialer bestemt til kontakt med fødevarer;" 

2. del: disse ord 

 
§ 31 

1. del: "bemærker Kommissionens offentliggørelse af 15. juni 2016 om videnskabelige 

kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber hos aktivstoffer anvendt 

i biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler;" 

2. del: "understreger dog behovet for horisontale kriterier for alle produkter, herunder 

materialer bestemt til kontakt med fødevarer, og opfordrer Kommissionen til hurtigst 

muligt at fremlægge sådanne kriterier; opfordrer til, at disse kriterier inkluderes i 

risikovurderingsproceduren for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, når de 

er trådt i kraft;" 
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PPE, ECR: 

§ 27 

1. del: "understreger, at materialer bestemt til kontakt med fødevarer er en væsentlig kilde 

til menneskers eksponering for problematiske kemiske stoffer," 

2. del: "herunder perfluorholdige forbindelser og hormonforstyrrende stoffer, såsom 

phthalater og bisphenoler, som er blevet kædet sammen med kroniske sygdomme og 

forplantningsproblemer, stofskiftesygdomme, allergier og samt 

neuroudviklingsmæssige problemer;" 

3. del: "bemærker, at migrationen af sådanne kemikalier er særlig betænkeligt i materialer 

bestemt til kontakt med fødevarer på grund af deres potentiale for at forvolde skade, 

selv i meget små doser;" 

 
§ 34 

1. del: "støtter forsknings- og innovationsinitiativer, der søger at udvikle nye stoffer til 

anvendelse i materialer bestemt til kontakt med fødevarer, som har vist sig at være 

sikre for menneskers sundhed;" 

2. del: "understreger imidlertid, at ethvert mere sikkert alternativ i øjeblikket ikke bør 

indeholde bisphenol S som erstatning for bisphenol A, eftersom bisphenol S kan 

have en toksikologisk profil, der ligner bisphenol A's profil;" 
 

Diverse  

Ændringsforslag 8 vedrørte ikke alle sprogversioner og blev derfor ikke sat under afstemning (jf. 

forretningsordenens artikel 170, stk. 1, litra d)). 
 

 

8. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 8 § originaltekst div   

1/AN + 595, 11, 7 

2/AN + 500, 53, 56 

3/AN + 513, 41, 51 

§ 10 § originaltekst AN + 464, 70, 78 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 490, 61, 57 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: §§ 8, 10 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 8 

1. del: teksten uden ordene "den betydning, som en effektiv anvendelse af EU-retten har for 

at styrke EU-institutionernes troværdighed; noterer sig med tilfredshed, at 

Kommissionen i sin årsberetning lægger stor vægt på de andragender, der indgår fra 

borgere, virksomheder og civilsamfundsorganisationer, og som er en i 

Lissabontraktaten fastsat grundlæggende rettighed, der ud over" og "er et væsentligt 

element i unionsborgerskabet og et vigtigt ekstra middel til at føre tilsyn med 

anvendelsen af EU-retten og påvise mulige smuthuller i den via den direkte 

tilkendegivelse fra borgernes side af deres synspunkter og erfaringer;" 

2. del: "den betydning, som en effektiv anvendelse af EU-retten har for at styrke EU-

institutionernes troværdighed; noterer sig med tilfredshed, at Kommissionen i sin 

årsberetning lægger stor vægt på de andragender, der indgår fra borgere, 

virksomheder og civilsamfundsorganisationer, og som er en i Lissabontraktaten 

fastsat grundlæggende rettighed, der" og "er et væsentligt element i 

unionsborgerskabet og et vigtigt ekstra middel til at føre tilsyn med anvendelsen af 

EU-retten og påvise mulige smuthuller i den via den direkte tilkendegivelse fra 

borgernes side af deres synspunkter og erfaringer;" 

3. del: "ud over" 
 

 

9. Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificerede 

frø af majs Bt11 

Forslag til beslutning: B8-1083/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1083/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 386, 190, 35 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
 

 

10. Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af frø af genetisk 

modificeret majs 1507 

Forslag til beslutning: B8-1085/2016 

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 B8-1085/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 375, 193, 36 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
 

 

11. Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til frø af genetisk 

modificeret majs MON 810 

Forslag til beslutning: B8-1086/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1086/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 371, 189, 40 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
 

 

12. Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til produkter af 

genetisk modificeret majs MON 810 

Forslag til beslutning: B8-1084/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1084/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 372, 181, 46 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 
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13. Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificeret 

bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Forslag til beslutning: B8-1088/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1088/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 384, 168, 39 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, ENF: endelig afstemning 

 


