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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. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet 

Anden betænkning: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om nægtelse af decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 615, 0, 1 

 

Jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra b). 
 

 

2. Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC 

Anden betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 501, 107, 17 

 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a). 
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3. Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis 

Anden betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

 +  

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 498, 108, 18 

 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a). 
 

Diverse 

Erratum: alle sprogudgaver pånær BG, IT, PT og SV 
 

 

4. Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling 

Anden betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afgørelse om decharge 

Afstemning: afgørelse (tekst som 

helhed) 

VE + 436, 170, 15 

Forslag til beslutning 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 441, 166, 19 

 

Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens 

bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a). 
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5. Situationen i det nordlige Irak/Mosul 

Forslag til beslutning: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, 
B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ originaltekst AN + 499, 105, 21 

§ 23 § originaltekst AN + 600, 0, 21 

§ B 4 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 488, 11, 128 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

EFDD § 17 
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6. Situationen for journalister i Tyrkiet 

Forslag til beslutning: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, 
B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra en politisk gruppe 

B8-1158/2016  ENF AN - 83, 537, 2 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016  

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

Efter § 7 2 ENF  -  

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 9 3 ENF AN - 93, 518, 12 

Efter § E 1 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: ændringsforslag 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 8 

1. del: "understreger, at Tyrkiet står over for en reel terrortrussel; gentager imidlertid, at den 

bredt definerede tyrkiske antiterrorlovgivning ikke må anvendes til at straffe 

journalister for at udøve deres ret til ytringsfrihed;" 

2. del: "opfordrer til, at Venedigkommissionens henstillinger fra marts 2016 og reformen af 

terrorbekæmpelseslovgivningen gennemføres hurtigst muligt" uden ordene 

"Venedigkommissionens henstillinger fra marts 2016 og" 

3. del: "Venedigkommissionens henstillinger fra marts 2016 og" 

 
§ 9 

1. del: teksten uden ordene: "Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) 

og" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Ruža Tomašić (ECR-Gruppen) og Beatrix von Storch (EFDD-Gruppen) havde ligeledes underskrevet 

det fælles beslutningsforslag RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (ENF-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-1158/2016. 
 

 

7. Nuklear sikkerhed og ikke-spredning 

Forslag til beslutning: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, 
B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra en politisk gruppe 

B8-1120/2016  ECR  -  

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1122/2016   

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

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 2 § originaltekst div   

1/VE + 354, 265, 4 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst vs +  

Efter § 4 1 GUE/NGL div   

1/AN - 189, 418, 16 

2/AN - 156, 436, 25 

Efter § 5 2 GUE/NGL AN - 185, 410, 27 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaltekst vs +  

Efter § 13 3 GUE/NGL div   

1/AN - 159, 432, 30 

2/AN - 129, 456, 30 

§ 14 § originaltekst vs +  

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Led 10 § originaltekst vs +  

Led 11 § originaltekst vs +  

§ B § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ H § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ M § originaltekst vs +  

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ P § originaltekst vs +  

§ Q § originaltekst vs +  

§ T § originaltekst vs/VE + 280, 239, 101 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 415, 124, 74 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3 

ECR: endelig afstemning (RC-B8-1122/2016) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 2 

S&D: § T 

ECR: henvisning 10, 11, § M, §§ 13, 14 

GUE/NGL § 4 

EFDD §§ P, Q, § 4 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ B 

1. del: teksten uden ordene: "som f.eks. Den Russiske Føderation og USA og Indien og 

Pakistan" 

2. del: disse ord 

 
§ D 

1. del: teksten uden ordene: "USA, Rusland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Kina, 

Indien, Pakistan, Israel og Den Demokratiske Folkerepublik Korea" 

2. del: disse ord 
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§ H 

1. del: "der henviser til, at det er nødvendigt yderligere at styrke de centrale målsætninger 

for ikkespredning og nedrustning under ikkespredningstraktatens tre søjler, nemlig 

ikkespredning, nedrustning og samarbejde om fredelig anvendelse af atomenergi;" 

2. del: "der henviser til, at kernevåbenstater, der har undertegnet ikkespredningstraktaten, 

moderniserer og øger deres kernevåbenarsenaler og udskyder foranstaltninger til 

reduktion eller eliminering af deres kernevåbenarsenaler og til at gå bort fra en 

militærdoktrin med nuklear afskrækkelse;" 

 
§ 1 

1. del: teksten uden ordene: ", at kernevåben indføres på ny som et aktivt 

afskrækningsvåben, og" 

2. del: disse ord 

 
§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "bl.a. ved at reducere kernevåbnenes operationelle status og 

flytte dem væk fra opstillingsstederne og ind på lagre, formindske kernevåbnenes 

rolle i de militære doktriner" og "hurtigt" 

2. del: disse ord 

 
§ 11 

1. del: "beklager dybt det faktum, at kernevåbnene – trods forhåbninger om det modsatte – 

er på vej tilbage i kernevåbenstaternes strategiske planlægning; opfordrer til en 

uddybning af dialogen med alle kernevåbenstater med henblik på at følge en fælles 

dagsorden, der har til formål at opnå en gradvis reduktion af lagrene af nukleare 

sprængladninger;" 

2. del: "støtter især de skridt, der er taget af USA og Rusland til at reducere deres 

udstationerede kernevåben som aftalt i den nye START-traktat;" 

 
GUE/NGL 

§ N 

1. del: "der henviser til, at NATO's strategiske koncept fra 2010 og revisionen af dets 

indstilling til forsvar og afskrækkelse (Deterrence and Defense Posture Review) 

forpligter NATO til at skabe forudsætningerne for en verden uden kernevåben; der 

henviser til, at det anslås, at der som følge af NATO's nukleare fællesordninger og 

bilaterale ordninger stadig findes 150-200 amerikanskejede atombomber til frit fald 

ved kortdistancebrug, der betragtes som taktiske eller substrategiske kernevåben, i 

fem kernevåbenfrie NATO-lande (Belgien, Tyskland, Italien, Nederlandene og 

Tyrkiet)," 

2. del: "og til, at våbnene er opstillet i disse lande i overensstemmelse med NATO's aktuelle 

politikker;" 

 
§ 19 

1. del: "glæder sig over fremlæggelsen af EU's globale strategi og" 

2. del: "opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til som en opfølgende foranstaltning 

at opdatere og udvide EU's strategi fra 2003 mod spredning af 

masseødelæggelsesvåben og de nye EU-aktionslinjer fra 2009, idet der tages højde 

for de ovenfor beskrevne spørgsmål og problemer, med sigte på at gøre EU til en 

ledende kraft med hensyn til at styrke og fremme aftaler om multilateral nuklear 

nedrustning og ikkespredning;" 
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ENF: 

§ 7 

1. del: "anmoder EU's medlemsstater om at støtte indkaldelsen af en sådan konference i 

2017 og om at deltage konstruktivt i forhandlingerne på den" 

2. del: "og opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og 

EU-Udenrigstjenesten til at bidrage konstruktivt til forhandlingerne på konferencen i 

2017;" 

 
ændringsforslag 1 

1. del: teksten uden ordene: "til omgående at standse kvalitativ forbedring, udvikling, 

fremstilling og oplagring af nukleare sprænghoveder og deres fremføringsmidler; 

opfordrer disse stater" og "beklager dybt, at kernevåbenstater, der har undertegnet 

ikke-spredningstraktaten, moderniserer deres kernevåbenarsenaler og udsætter 

foranstaltninger til reduktion eller eliminering af deres kernevåbenarsenaler og tøver 

med at bevæge sig væk fra en militærdoktrin med nuklear afskrækkelse;" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 3 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer indtrængende især den franske og Det Forenede 

Kongeriges regering til at skille sig af med deres kernevåben;" 

2. del: disse ord 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1. del: "glæder sig over, at FN's åbne arbejdsgruppe (OEWG) har færdiggjort sit arbejde 

med at fremme de multilaterale nedrustningsforhandlinger i overensstemmelse med 

FN's Generalforsamlings resolution A/RES/70/33;" 

2. del: "bifalder den henstilling til FN's Generalforsamling, der indgår i OEWG's 

afsluttende rapport (A/71/371), og som blev vedtaget med stor tilslutning den 19. 

august 2016, om at indkalde til en konference i 2017, der er åben for alle stater, med 

henblik på at forhandle om et retligt bindende instrument om forbud mod 

kernevåben, som kan føre frem til en fuldstændig afskaffelse af dem; erkender, at 

dette vil styrke målene om og forpligtelserne til ikkespredning og nedrustning, som 

er indeholdt i ikkespredningstraktaten, og bidrage til at skabe betingelserne for 

global sikkerhed og en verden uden kernevåben" 

3. del: "med henblik på at forhandle om et retligt bindende instrument om forbud mod 

kernevåben, som kan føre frem til en fuldstændig afskaffelse af dem" 
 

Diverse 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (S&D-Gruppen) og 

Javier Nart (ALDE-Gruppen) havde trukket deres underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-

1122/2016 tilbage.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes og Miguel Viegas (GUE/NGL-Gruppen) havde trukket deres 

underskrift til ændringsforslag 3 tilbage. 
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8. Europæisk volontørtjeneste 

Forslag til beslutning: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, 
B8-1135/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 295, 313, 9 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE VE - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

Efter § 15 3 GUE/NGL VE + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

Efter henvisning 5 1 GUE/NGL VE + 325, 269, 28 

Efter § D 2 GUE/NGL  +  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 297, 313, 14 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ L 4 PPE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordet: "som en retlig ramme" og "voluntørstatus med" 

2. del: disse ord 

 
§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "konkrete validerings-" 

2. del: disse ord 

 
§ G 

1. del: teksten uden ordene: "der yderligere bør styrkes gennem passende retlige rammer" 

2. del: disse ord 
 

 

9. EU-strategien for unge 2013-2015 

Betænkning: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF  -  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 95 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 103 § originaltekst AN - 276, 320, 23 

§ K § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ L § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 332, 284, 3 

§ N § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ P § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: CULT's beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 432, 131, 55 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE § 103 
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Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ 95 

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

2. del: disse ord 

 
§ K 

1. del: teksten uden ordene: "migranter" 

2. del: disse ord 

 
§ L 

1. del: teksten uden ordene: "unge migranter" 

2. del: disse ord 

 
§ N 

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

2. del: disse ord 

 
§ P 

1. del: "der henviser til, at det er af afgørende betydning at indarbejde et kønsperspektiv i 

ungdomspolitikker, som tager hensyn til de særlige omstændigheder og udfordringer, 

som unge kvinder og piger er stillet over for i alle faser af den politiske proces;" 

2. del: "der henviser til, at kønsbevidste foranstaltninger skal indgå i ungdomspolitikken i 

forbindelse med spørgsmål som bekæmpelse af vold mod kvinder og piger, 

undervisning i sex og samliv og oplysning om ligestilling mellem mænd og 

kvinder;" 

 
§ Q 

1. del: teksten uden ordene: "herunder unge med handicap og unge med psykiske lidelser, 

og unge, der identificerer sig som LGBTI-personer," 

2. del: disse ord 

 
ALDE: 

§ 16 

1. del: teksten uden ordene: "trossamfund" 

2. del: disse ord 
 

 

10. Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i 

landdistrikterne? 

Betænkning: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1/AN + 498, 83, 35 

2/AN + 383, 197, 32 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 442, 148, 27 

2/AN + 343, 221, 37 

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaltekst AN + 509, 86, 13 

§ 11 § originaltekst div   

1/AN + 483, 105, 27 

2/AN + 335, 269, 9 

3/AN + 558, 41, 12 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 581, 21, 6 

§ 14 § originaltekst div   

1/VE + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 16 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaltekst vs/VE + 355, 246, 8 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 21 § originaltekst AN + 486, 94, 26 

§ 26 § originaltekst vs -  

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1/AN + 529, 50, 23 

2/AN + 441, 142, 21 

§ 34 § originaltekst AN + 574, 27, 1 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 284, 309, 2 

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 40 § originaltekst div   

1/AN + 514, 73, 13 

2/AN + 309, 283, 4 

3/AN + 470, 117, 5 

4/AN + 307, 284, 3 

5/AN + 308, 281, 3 

§ 41 § originaltekst vs/VE + 400, 169, 24 

§ 43 § originaltekst vs +  

§ 48 § originaltekst div  erratum 

1 +  

2 +  

3/AN + 467, 94, 32 

4/AN + 438, 108, 41 

5/AN - 202, 320, 71 

§ 50 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

5 +  

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 466, 45, 62 

§ 60 § originaltekst vs +  

§ 65 § originaltekst vs -  

§ 67 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § originaltekst vs -  

§ 69 § originaltekst vs/VE + 424, 128, 5 

§ 70 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 72 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 232, 307, 15 

§ 75 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 252, 298, 0 

§ 77 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 291, 213, 40 

§ 78 § originaltekst vs -  

§ 82 § originaltekst vs -  

§ H § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ I § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 451, 95, 3 

3/AN + 441, 102, 2 

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ K § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ N § originaltekst vs +  

§ O § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ R § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ S § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ T § originaltekst div   

1/AN - 240, 256, 38 

2/AN - 185, 312, 33 

§ U § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 177, 289, 62 

§ X § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ AA § originaltekst vs -  

§ AB § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ AF § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ AI § originaltekst div   

1 -  

2/VE + 336, 190, 0 

3/AN - 235, 275, 7 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 237, 201, 67 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2. del), 21, 48 (erratum) (3. del, 4. del og 5. del), 59 (3. del), 67 (3. del), 

77 (2. del), §§ I (2. del og 3. del), T, U (2. del), AI (3. del) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, § R 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, § AA 

GUE/NGL § N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, §§ H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, §§ T, AA, AI 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 1 

1. del: "opfordrer alle medlemsstaterne til at give unge landbrugere langsigtede 

perspektiver for at imødegå affolkningen af landdistrikterne, at gennemføre en 

samlet generationsskiftestrategi og med henblik herpå gøre fuld brug af alle 

mulighederne i den nye fælles landbrugspolitik for at støtte unge landbrugere og 

nyetablerede landbrugere, herunder uden for familien, navnligt gennem 

støtteordningerne for unge landbrugere i den første og den anden søjle, samt fremme 

etableringen af nye landbrugere over 40 år og iværksætteri;" 

2. del: "bemærker også, at sådanne foranstaltninger skal suppleres af og være forenelige 

med bestemmelserne i de nationale politikker (om arealanvendelse, beskatning og 

socialsikring osv.), herunder støtte i henhold til artikel 50 og 51 i forordning (EU) nr. 

1307/2013;" 

 
§ 27 

1. del:  

teksten uden ordet: "bindende" 

2. del: dette ord 
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§ 36 

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

2. del: disse ord 

 
§ 70 

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

2. del: disse ord 

 
§ J 

1. del: teksten uden ordene: "af små landbrug og familielandbrug" 

2. del: disse ord 

 
§ K 

1. del: "der henviser til, at europæisk landbrug står over for en række udfordringer i 

forbindelse med fødevareproduktion og -sikkerhed, miljø, biodiversitet, 

bæredygtighed, energi og klimaændringer, og det er afgørende at styrke forholdet 

mellem samfundet og landbruget, udvikle innovative løsninger for at imødekomme 

disse udfordringer med henblik på at sikre sektorens modstands- og 

konkurrencedygtighed" 

2. del: "og genoverveje målene for en virkelig offentlig politik, der er i alles interesse, 

hvilket er et af de vigtigste aspekter af den europæiske integration;" 

 
§ O 

1. del: "der henviser til, at selv om undersøgelser har vist, at direkte betalinger via søjle I 

ikke umiddelbart skaber job, spiller de en afgørende rolle for at fastholde job og 

sikre, at landbrugere ikke forlader landbruget;" 

2. del: "der henviser til, at hvis denne politiske støtte blev fjernet, ville 30 % af EU's 

landbrugere være tvunget til at indstille aktiviteterne og forlade landbrugssektoren; 

der henviser til, at disse betalinger holder små landbrugere og landdistrikter i live;" 

 
§ T 

1. del: "der henviser til, at det i Kommissionens egen analyse af konsekvenserne af TTIP 

anføres, at det fortrinsvis er landdistrikter, som fokuserer på bestemte aktiviteter og 

kun har få alternativer, der er mest sårbare;" 

2. del: "der henviser til, at landdistrikterne og beskæftigelsen i dem trues af det skifte væk 

fra traditionelle landbrugsmodeller, som denne aftale vil indebære;" 

 
§ X 

1. del: "der henviser til, at jobskabelse i landdistrikterne skal være en del af en bæredygtig 

politik, der er skræddersyet til specifikke områder og indebærer opretholdelse og 

udvikling af landbrugsaktiviteter og aktiviteter, der indirekte er knyttet til landbrug 

og skovbrug, samt landlige aktiviteter, der skaber bånd mellem de forskellige 

aktører," 

2. del: "både socialt og solidaritetsmæssigt og bidrager til miljøforbedringer;" 

 
§ AB 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig" og "små familielandbrug, dvs. til" 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL 

§ 75 

1. del: "finder det tvingende nødvendigt at anmode de offentlige myndigheder om at skabe 

rådgivnings- og supporttjenester for landbrugsdrift i landdistrikterne med henblik på 

at modernisere det europæiske landbrug" 

2. del: "og afskaffe forældede traditionelle metoder;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1. del: "tilskynder medlemsstaterne til at øge deres støtte til små og mellemstore bedrifter, 

bl.a. ved at gøre større brug af omfordelingsbetaling;" 

2. del: "opfordrer dem endvidere til at indføre ordninger, der gavner bedrifter, som er 

organiseret effektivt, og bedrifter, der anvender de retlige instrumenter om 

klyngesamarbejde mellem virksomheder;" 

 
§ 30 

1. del: teksten uden ordene: "uden at underminere støtten under første søjle, som ligeledes 

skal omorganiseres, bl.a. for at sikre, at markederne fungerer bedre og viser større 

stabilitet," 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 2 

1. del: "bemærker, at langt de fleste direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik går 

til de rigeste bedrifter, idet blot 13 % af støttemodtagerne fik 74 % af de direkte 

betalinger under politikken i 2014;" 

2. del: "mener, at dette ikke bidrager til jobskabelsen i landbruget, da små bedrifter er mere 

arbejdskraftintensive, og da 53 % af landbrugsmedarbejderne arbejder på bedrifter, 

der er klassificeret som værende af ringe økonomisk størrelse; efterlyser en bedre 

fordeling af betalingerne under den fælles landbrugspolitik til gavn for små 

landbrugere;" 

 
§ 5 

1. del: "påpeger, at medlemsstaterne i vidt omfang har gjort brug af muligheden for at yde 

koblet støtte – som ved at udvikle produktionen og give den mulighed for at forblive 

på et givet sted fastholder beskæftigelsen i ugunstigt stillede områder – og opfordrer 

medlemsstaterne til at øge andelen af denne form for støtte til aktive landbrugere, 

gøre den mere fleksibel og øremærke en større del af den til at producere flere 

planteproteiner i EU, som i øjeblikket er afhængigt af tredjelande for at blive 

forsynet med denne råvare;" 

2. del: "foreslår desuden, at niveauet af frivillig koblet støtte kan tilpasses alt efter den 

pågældende afgrødes beskæftigelsesgrad, hvilket ville øge støtten til de 

landbrugsprodukter, som kræver mest arbejdskraft;" 

 
§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "allerede er et mål for den fælles landbrugspolitik" 

2. del: disse ord 
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§ 51 

1. del: "understreger derudover, at direkte betalinger bør forblive et instrument under den 

fælles landbrugspolitik efter 2020 for at understøtte og stabilisere landbrugeres 

indkomster og kompensere for omkostninger i forbindelse med overholdelsen af 

høje EU-standarder (navnlig hvad angår produktionsmetoder og miljøkrav) og for at 

opretholde landbrugsproduktionen i de dårligst stillede regioner; påpeger, at de 

direkte betalinger derfor bør rettes mod at sikre økonomisk stabilitet i 

landbrugssektoren og mod at garantere fødevare- og miljøsikkerhed;" 

2. del: "påpeger i denne forbindelse, at det er afgørende at udjævne satserne for direkte 

betalinger for at sikre lige konkurrencevilkår på EU's indre marked og bæredygtig 

udnyttelse af landbrugsressourcerne på EU-plan;" 

 
EFDD 

§ 71 

1. del: teksten uden ordene: "og den lokale private sektor" og "som f.eks. offentlige og 

private transportforbindelser" 

2. del: "og den lokale private sektor" 

3. del: "som f.eks. offentlige og private transportforbindelser" 

 
ENF: 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene: "og fremhæver, at kvalitetsordninger, geografiske betegnelser 

og økologisk landbrug er en mulighed for at udvikle agrofødevaresektoren og 

potentielt skabe arbejdspladser i landdistrikterne, og derfor ikke bare bør beskyttes, 

men også udvikles for at skabe nye job og bevare den regionale kultur og identitet" 

2. del: disse ord 

 
§ 77 

1. del: teksten uden ordene: "der fremmer den sociale og økonomiske integration af 

migrantarbejdere, herunder kvindelige sæsonarbejdere, migranter og flygtninge" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene: "risikostyringsværktøjer", "og i søjle II", 

"risikostyringsværktøjer" og "og i søjle II" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: "eller braklagt" 

2. del: disse ord 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1. del: "bemærker, at de nuværende programmer for udvikling af landdistrikterne fokuserer 

langt mindre på sociale projekter, som forsvarer beskæftigelsen, end i den forrige 

programmeringsperiode 2007-2013, hvilket skyldes medlemsstaternes valg i deres 

programmer for udvikling af landdistrikterne og de mindre bevillinger, der er 

øremærket til beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger;" 

2. del: "anmoder derfor medlemsstaterne om at tage deres valg op til fornyet overvejelse og 

opfordrer til større fleksibilitet i gennemførelsen af politikken for landdistrikterne;"  

teksten uden ordene "anmoder derfor medlemsstaterne om at tage deres valg op til 

fornyet overvejelse og" 

3. del: "anmoder derfor medlemsstaterne om at tage deres valg op til fornyet overvejelse 

og" 

 
§ 15 

1. del: teksten uden ordene: "eftersom graden af kompleksitet i programmerne for udvikling 

af landdistrikterne begrænser anvendelsen af ELFUL-midler i væsentlig grad og 

dermed bremser projekter, som er befordrende for jobskabelse," og "og finansiel" 

2. del: "eftersom graden af kompleksitet i programmerne for udvikling af landdistrikterne 

begrænser anvendelsen af ELFUL-midler i væsentlig grad og dermed bremser 

projekter, som er befordrende for jobskabelse," 

3. del: "og finansiel" 

 
§ 50 

1. del: teksten uden ordene: "for at rette op på de tilfældige virkninger på de markeder, hvor 

priserne svigter, og", "med henblik på at finde balancen mellem udbud og 

efterspørgsel", "ved for eksempel at gøre brug af konjunkturudlignende støtte og 

dermed give landbrugerne mulighed for at opnå mere retfærdige priser" og "at 

andelen til finansiering af foranstaltninger til at stabilisere landbrugsmarkederne bør 

øges, og" 

2. del: "for at rette op på de tilfældige virkninger på de markeder, hvor priserne svigter, og" 

3. del: "med henblik på at finde balancen mellem udbud og efterspørgsel" 

4. del "ved for eksempel at gøre brug af konjunkturudlignende støtte og dermed give 

landbrugerne mulighed for at opnå mere retfærdige priser" 

5. del "at andelen til finansiering af foranstaltninger til at stabilisere landbrugsmarkederne 

bør øges, og," 

 
§ H 

1. del: "der henviser til, at den økonomiske krise har ramt alle dele af Europa, men navnlig 

landdistrikterne;" 

2. del: "der henviser til, at netop landdistrikterne har oplevet en hidtil uset håbløshed som 

følge af sparepolitikkerne;" 
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§ R 

1. del: teksten uden ordene: "og at små og mellemstore bedrifter, som generelt er mere 

diversificerede, innovative og meget fleksible, ofte er godt organiseret med hensyn 

til at danne producentsammenslutninger og kooperativer og er mere tilbøjelige til at 

være modstandsdygtige og lettere kunne tilpasse sig konsekvenserne af en krise, 

gavner deres lokalsamfund" 

2. del: "og at små og mellemstore bedrifter, som generelt er mere diversificerede, 

innovative og meget fleksible, ofte er godt organiseret med hensyn til at danne 

producentsammenslutninger og kooperativer og er mere tilbøjelige til at være 

modstandsdygtige og lettere kunne tilpasse sig konsekvenserne af en krise, gavner 

deres lokalsamfund" uden ordene "og er mere tilbøjelige til at være 

modstandsdygtige og lettere kunne tilpasse sig konsekvenserne af en krise, gavner 

deres lokalsamfund" 

3. del: "og er mere tilbøjelige til at være modstandsdygtige og lettere kunne tilpasse sig 

konsekvenserne af en krise, gavner deres lokalsamfund," 

 
§ AF 

1. del: "der henviser til, at antallet af afgrødesorter, der dyrkes industrielt, er lille," 

2. del: "og at lokale sorter og måder at tjene sit levebrød på bliver fordrevet af industrielle 

sorter og indtjeningsmåder;" 

3. del: "der henviser til, at lokale sorter og varianter spiller en rolle med hensyn til at 

opretholde både biodiversiteten og befolkningens indkomst i regionerne samt den 

lokale produktion;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1. del: "mener, at interventionspriserne for at spille deres rolle som sikkerhedsnet med 

jævne mellemrum skal tilpasses kostprisudviklingen for have direkte indflydelse på 

producenternes indkomster og sikringen af deres aktiviteter" 

2. del: "samt på beskæftigelsen;" 

3. del: "ønsker, at EU indfører forebyggelsesværktøjer i stil med observatoriet for det 

europæiske mælkemarked for alle større produktionssektorer med henblik på at 

overvåge markederne, hvilket ville bidrage til at styre produktionen og sikre 

indgriben i tilfælde af kriser ved hjælp af nogle fleksible og proaktive 

markedsstyringsværktøjer, som kan aktiveres, når det er nødvendigt;" 

 
§ 40 

1. del: teksten uden ordene: "fordi de", "er", "generelt er mere diversificerede, økonomiske 

og selvstændige, og lettere kan omlægges," og "er mere effektive med hensyn til at 

skabe merværdi og områdebaserede job og" 

2. del: "fordi de" 

3. del: "er" 

4. del "generelt er mere diversificerede, økonomiske og selvstændige, og lettere kan 

omlægges," 

5. del "er mere effektive med hensyn til at skabe merværdi og områdebaserede job og" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1. del: teksten uden ordene: "og produktion af vedvarende energi" 

2. del: disse ord 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1. del: teksten uden ordene: "vedtage en politik, der" og "konkurrencedygtig og" 

2. del: "vedtage en politik, der" 

3. del: "konkurrencedygtig og" 

 
§ S 

1. del: teksten uden ordene: "inden for rammerne af en markedsorienteret fælles 

landbrugspolitik", "lovgivningsmæssige" og "pris-" 

2. del: "inden for rammerne af en markedsorienteret fælles landbrugspolitik" 

3. del: "lovgivningsmæssige" og "pris-" 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (erratum) 

1. del: "mener, at fødevaresikkerheden i Den Europæiske Union fortsat skal forblive det 

primære princip i den fremtidige fælles landbrugspolitik" 

2. del: "uden dog at forsømme de eksterne markeder;" 

3. del: "mener i denne forbindelse, at handelsaftaler kan udgøre både en reel risiko og 

eventuelle muligheder for europæisk landbrug, og mener, at frihandelsaftaler ikke 

bør medføre urimelig konkurrence for små og mellemstore landbrugsbedrifter eller 

undergrave lokale økonomier og arbejdspladser;" uden ordene "og eventuelle 

muligheder" 

4. del "og eventuelle muligheder" 

5. del "mener i den henseende, at handelsaftaler som TTIP, CETA og EU-Mercosur-

frihandelsaftalen er en alvorlig trussel mod EU's landbrugs- og 

beskæftigelsesmarkeder og vil modarbejde politikker, der skal stimulere lokal 

produktion og understøtte livsvilkårene i landbruget;" 

 
ECR, ENF: 

§ 59 

1. del: "anser det for nødvendigt, at man i fremtiden fortsat udvikler områdebaserede 

fødevaresystemer af høj kvalitet, som leverer uforarbejdede eller forarbejdede 

fødevarer, ved at fremme den enkeltes ansvar og inddragelsen af aktørerne – enten i 

sammenslutninger af producenter, forarbejdningsvirksomheder, distributører og 

forbrugere eller producent-forbrugerfællesskaber, eller at man bringer alle de 

erhvervsdrivende i agrofødevare- og fødevareturisme sektorerne sammen – i 

kvalitative og kontraktmæssige aktiviteter, der er udformet med henblik på at sikre 

fødevareforsyning og -sikkerhed og rimelige indkomster, således at landbrugerne 

kan leve anstændigt af deres arbejde og bevare beskæftigelsen på deres bedrifter; 

bemærker, at disse fødevaresystemer især, men ikke udelukkende, kan tage form af 

korte forsyningskæder og/eller lokale markeder;" 

2. del: "mener, at der i fremtiden bør afsættes flere EU-midler til udvikling og drift af 

særlige fødevarekvalitetssystemer og videreudvikling af den verdensberømte 

europæiske gastronomi;" 

3. del: "finder det i denne henseende afgørende med en bedre tilpasning af de 

lovgivningsmæssige rammer for offentlige udbud, så lokale myndigheder kan 

fremme lokal produktion;" 
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§ 67 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at vurdere de sociale virkninger af den aktuelle krise i 

landbruget, navnlig i form af tabte arbejdspladser, især i landdistrikterne; opfordrer 

medlemsstaterne til at overveje, hvordan landbrugets konkurrenceevne kan 

forbedres, så sektoren kan skabe arbejdspladser og skabe en merværdi, som deles 

ligeligt i hele landbrugssektoren og fødevareindustrien, sikre retfærdig konkurrence 

og minimere den skade, der er gjort gennem social dumping og usikre og atypiske 

ansættelsesforhold, hvilket rammer visse grupper uforholdsmæssigt hårdt; 

bemærker, at mange medlemmer af familielandbrug ikke har nogen social status 

eller juridisk anerkendelse og ikke er omfattet af en social sikringsordning; 

understreger, at landbrugsvirksomheder skal overholde den nationale 

arbejdsmarkeds- og sociallovgivning; mener, at en eventuel indførelse af yderligere 

betingelser for udbetalinger under den fælles landbrugspolitiks første søjle vil øge 

landmændenes administrative byrde betragteligt og begrænse deres 

jobskabelsespotentiale;" 

2. del: "efterlyser en større rolle for arbejdsmarkedets parter sammen med 

forvaltningsmyndighederne, og opfordrer medlemsstaterne til at anerkende og 

garantere de sociale rettigheder for landbrugerne ved at sikre, at alle arbejdstagere i 

landbruget, på fuldtid eller deltid, dækkes af de sociale beskyttelsesordninger;" 

3. del: "opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2014/36/EU om 

sæsonarbejdere i deres nationale lovgivning;" 

4. del "opfordrer til, at de nationale myndigheder med ansvar for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen får tildelt tilstrækkelige ressourcer til at kunne oplyse om sikkerhed i 

landbruget;" 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1. del: teksten uden ordene: "– såsom afrikansk svinepest, der har ramt de baltiske lande og 

Polen, og fugleinfluenza, som har ramt Frankrig –" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ I 

1. del: teksten uden ordene: "at EU [...] har gjort beskæftigelse til en af sine vigtigste 

prioriteringer – især via EFSI – og til, [...] i denne sammenhæng," 

2. del: " at EU [...] har gjort beskæftigelse til en af sine vigtigste prioriteringer – især via 

EFSI – og til, [...] i denne sammenhæng" uden ordene:" – især via EFSI – " 

3. del: " – især via EFSI – " 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ U 

1. del: "der henviser til, at EU's landbrugere opererer på et stadig mere globalt marked og 

derfor i højere grad end andre sektorer udsættes for prisudsving;" 

2. del: "der henviser til, at de handelsaftaler, som forhandles i øjeblikket – såsom det 

transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), den omfattende 

økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) og EU-Mercosur-

frihandelsaftalen – udgør en trussel mod jobskabelsen og sikringen af betingelser, 

der understøtter udkommet i landbruget;" 
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ENF, S&D: 

§ AI 

1. del: "der henviser til, at Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) yder bistand på mellemlang sigt til boliger, 

sundhedspleje, uddannelse og beskæftigelse til udkantssamfund i landdistrikterne;" 

2. del: "der henviser til, at fonden kan tage hensyn til flygtninges særlige behov og bruges 

til erhvervsuddannelse og anden opkvalificering inden for de forskellige 

aktivitetssektorer i landdistrikterne;" 

3. del: "kan tage hensyn til flygtninges særlige behov og" 
 

Diverse 

Erratum: alle sprogudgaver 

 


