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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol * 

Betænkning: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 442, 80, 72 

 

 

2. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

 

3. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til afgørelse  +  

 

 

 

4. Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse 

bestande ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Rådets holdning erklæret for godkendt 
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5. Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til 

hvidvaskreguleringen * 

Betænkning: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-8 

10-18 

20-22 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - særskilt 

afstemning 

9 kor. udv. vs -  

19 kor. udv. vs/VE + 362, 291, 29 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 590, 32, 64 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE ændringsforslag 9, 19 
 

 

6. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

Betænkning: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § originaltekst AN + 491, 149, 53 

Efter § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF AN - 89, 516, 88 

§ originaltekst AN + 471, 213, 8 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 480, 178, 38 

Efter § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § originaltekst AN + 675, 12, 9 

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaltekst AN + 682, 8, 5 

Efter § 16 17 GUE/NGL  -  

Efter § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § originaltekst vs -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

Efter § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 32 3 Verts/ALE  -  

§ D 20S GUE/NGL  -  

§ H 22 GUE/NGL  -  

§ I 21S GUE/NGL  -  

§ O 23S GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

§ P 5 ENF AN - 74, 589, 32 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 437, 121, 140 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 3, 6, 9 (3. del) 

ENF: §§ 12, 16, ændringsforslag 5, 6 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 19 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 15 

1. del: "forstår begrundelsen for at indføre negative rentesatser, men" 

2. del: "er bekymret over de mulige konsekvenser af en politik med negative renter for de 

enkelte sparere og for den økonomiske balance i pensionsordninger og med hensyn 

til udviklingen af aktivbobler; er bekymret over, at de langsigtede renter på 

opsparing i nogle medlemsstater ligger under inflationsraten; er overbevist om, at 

disse negative følger for indkomsterne kan føre til en stigning i husholdningernes 

opsparing som følge af den demografiske udvikling og en traditionel præference for 

opsparing, hvilket vil kunne skade den indenlandske efterspørgsel i euroområdet; 

advarer imidlertid om, at der på grund af indlånssatsernes manglende smidighed i 

nedadgående retning kun vil være begrænsede fordele ved at presse indlånssatserne 

hos ECB længere ned under nul;" 

 
ENF: 

§ 7 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer ECB til at gennemføre en undersøgelse af, hvad 

resultaterne af APP ville være, hvis der kunne opkøbes offentlige gældspapirer, som 

havde direkte tilknytning til investerings- og forskningsudgifter, på de sekundære 

markeder;" 

2. del: disse ord 
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ECR, ENF: 

§ 9 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer i den forbindelse til en gradvis virkeliggørelse og 

fuldstændig gennemførelse at bankunionen, til fuldstændig overholdelse af den 

tilhørende lovgivning fra medlemsstaternes side og til etablering af en 

kapitalmarkedsunion," 

2. del: "opfordrer i den forbindelse til en gradvis virkeliggørelse og fuldstændig 

gennemførelse at bankunionen, til fuldstændig overholdelse af den tilhørende 

lovgivning fra medlemsstaternes side og til etablering af en kapitalmarkedsunion," 

uden ordene: "til en gradvis virkeliggørelse og fuldstændig gennemførelse at 

bankunionen, til fuldstændig overholdelse af den tilhørende lovgivning fra 

medlemsstaternes side og til" 

3. del: "til en gradvis virkeliggørelse og fuldstændig gennemførelse at bankunionen, til 

fuldstændig overholdelse af den tilhørende lovgivning fra medlemsstaternes side og 

til" 
 

 

7. Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

Betænkning: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 5 mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 535, 146, 18 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 29 § originaltekst vs +  

§ 34 1 mindst 76 

medlemmer 

VE + 346, 325, 27 

Efter § 34 2 mindst 76 

medlemmer 

div   

1/VE - 185, 501, 12 

2/VE - 320, 364, 11 

3 mindst 76 

medlemmer 

 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaltekst vs +  

§ 45 § originaltekst vs +  

§ 46 § originaltekst vs/VE + 354, 326, 18 

§ 49 6 + mindst 76 

medlemmer 

VE - 296, 352, 44 

Efter § 51 7 + mindst 76 

medlemmer 

 -  

§ B 4 + mindst 76 

medlemmer 

VE + 450, 200, 48 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 552, 128, 11 

 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 11 (2. del) 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D § 46 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 11 

1. del: "minder om, at alle initiativer, der er baseret på grønbogen, bør være forenelige med 

en optrapning af den internationale kamp mod skattesvig, skatteundgåelse og -

unddragelse samt hvidvaskning af penge," 

2. del: "og også bør omfatte en større indsats for at udarbejde et fælles 

skatteidentifikationsnummer;" 
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§ 35 

1. del: teksten uden ordet: "lovgivnings" (del af ordet "lovgivningsinitiativer") 

2. del: dette ord 

 
PPE: 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene: "påpeger, at aflønning af medarbejdere og formidlere, der er 

afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål, ofte kan føre til salg på et tvivlsomt 

grundlag og krydssalg;" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de alternative 

tvistbilæggelsesordninger i tilknytning til detailmarkedet for finansielle 

tjenesteydelser ved at sikre, at de alternative tvistbilæggelsesorganer reelt er 

uafhængige, ved at sikre, at disse organer dækker alle aktører på markedet, og ved at 

træffe foranstaltninger, der kan sikre, at klagenetværket for finansielle 

tjenesteydelser (FIN-NET) gøres mere effektivt og kendt blandt forbrugerne;" 

2. del: "opfordrer også indtrængende Kommissionen til efter den planlagte evaluering af 

gennemførelsen af henstillingen om kollektivt søgsmål at undersøge muligheden for 

at indføre et europæisk system for kollektive søgsmål;" 

 
S&D: 

ændringsforslag 2 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at overveje en omnibus-lovgivning, der kan gøre det 

muligt at bevæge sig fra det nuværende kludetæppe hen imod solide og ensartede 

rammebestemmelser for gennemsigtighed på forbrugerområdet, herunder i form af 

tilsynsmæssig konvergens mellem medlemsstaterne;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at udvide ESA'ernes forbrugerbeskyttelsesmandat som 

led i den kommende revision af reglerne for ESA'ernes finansiering og styring og 

give ESA'erne mandat til at lede arbejdet med konvergens mellem medlemsstaternes 

praksis inden for tilsyn med god forretningsskik;" 
 

 

8. Europæisk forsvarsunion 

Betænkning: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1/AN + 456, 213, 26 

2/AN + 360, 296, 34 

§ 2 § originaltekst div   

1/AN + 453, 197, 44 

2/AN + 431, 204, 48 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 283, 394, 18 

§ 5 § originaltekst AN + 451, 200, 47 

§ 6 § originaltekst AN + 470, 195, 27 

ændret mundtligt 

§ 7 § originaltekst AN + 398, 266, 31 

§ 9 § originaltekst div   

1/AN + 422, 238, 37 

2/AN + 358, 308, 27 

§ 11 § originaltekst AN + 406, 232, 60 

§ 12 § originaltekst AN + 421, 190, 81 

§ 16 § originaltekst AN + 466, 200, 29 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 393, 264, 38 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 267, 379, 49 

§ 24 § originaltekst AN + 378, 280, 37 

§ 28 § originaltekst AN + 355, 303, 33 

§ 29 § originaltekst AN + 385, 276, 35 

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst div   

1/AN + 483, 187, 27 

2/AN + 364, 300, 26 

§ 35 § originaltekst AN + 442, 220, 36 

§ 36 § originaltekst AN + 442, 159, 87 

§ 40 § originaltekst div   

1/AN + 457, 202, 36 

2/AN + 399, 266, 26 

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 344, 313, 33 

§ D § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 300, 381, 10 

§ G § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 382, 279, 29 

§ K § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 426, 239, 32 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 369, 255, 70 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: §§ D (2. del), G (2. del), K (2. del), §§ 1 (2. del), 4 (2. del), 9 (2. del), 19 (2. del), 20 

(2. del), 24, 28, 34 (2. del), 40 (2. del), 47 (2. del) 

GUE/NGL §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD §§ 1, 2 (1. del), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
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Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ D 

1. del: teksten uden ordene: "der henviser til, at medlemsstaterne har beføjelse til at 

opbygge en europæisk sikkerheds- og forsvarsunion, som når tiden er inde skulle 

resultere i oprettelsen af de europæiske væbnede styrker;" 

2. del: disse ord 

 
§ G 

1. del: teksten uden ordene: "i og" og "territorialt" 

2. del: disse ord 

 
§ K 

1. del: teksten uden ordene: "bl.a. i givet fald ved brug af EU-midler," 

2. del: disse ord 

 
§ 1 

1. del: teksten uden ordene: "med henblik på at få den oprettet under EU's næste flerårige 

politiske og finansielle ramme (FFR);" 

2. del: disse ord 

 
§ 4 

1. del: teksten uden ordene: "kollektivt", "hen imod en europæisk forsvarsunion", "i hele 

området med frihed, sikkerhed og retfærdighed" og "op til artikel 42, stk. 7, i TEU" 

2. del: disse ord 

 
§ 9 

1. del: "er af den opfattelse, at Unionen bør afsætte egne indtægter til at fremme et mere 

udstrakt og systematisk europæisk forsvarssamarbejde mellem sine medlemsstater, 

herunder permanent struktureret samarbejde;" 

2. del: "er overbevist om, at anvendelsen af EU-midler ville være et klart udtryk for 

samhørighed og solidaritet, og at dette ville give alle medlemsstater mulighed for at 

forbedre deres militære kapacitet i en mere fælles indsats;" 

 
§ 19 

1. del: teksten uden ordene: "mener, at nøglen til at opretholde industrien er en forhøjelse af 

forsvarsudgifterne i medlemsstaterne samt at sikre, at industrien forbliver 

konkurrencedygtig på globalt plan;" 

2. del: disse ord 

 
§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "med en positiv indvirkning på vækst og beskæftigelse" og ” 

bl.a. ved hjælp af skattefritagelser” 

2. del: disse ord 

 
§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "og stimulerer vækst og beskæftigelse" 

2. del: disse ord 
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§ 34 

1. del: teksten uden ordet: "EU-" (indgår i ordet ”EU-midler")  og "navnlig gennem et EU-

finansieret forsvarsforskningsprogram og gennem foranstaltninger til styrkelse af det 

industrielle samarbejde på tværs af hele værdikæden;" 

2. del: dette ord 

 
§ 40 

1. del: teksten uden ordene: "til at sigte efter målet om at anvende 2 % af BNP på forsvar 

og" 

2. del: disse ord 

 
§ 47 

1. del: Teksten uden ordene: 

led 1 

led 2  

led 4  

led 6  

"med henblik på en første anvendelse inden for rammerne af planlægningen af den 

næste FFR" (i led 7)  

led 9 

"med henblik på at tilvejebringe flere fællesskabsmidler til EU-missioner" (i led 12)  

"med henblik på udarbejdelse af lovgivning på EU-plan" (i led 14) 

2. del: disse ord 

 
EFDD 

§ 2 

1. del: "opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til at frigøre Lissabontraktatens fulde 

potentiale for så vidt angår FSFP med særlig henvisning til det permanente 

strukturerede samarbejde i artikel 42, stk. 6, i TEU eller opstartsfonden i artikel 41, 

stk. 3, i TEU;" 

2. del: "minder om, at Petersborgopgaverne i artikel 43 i TEU omfatter en lang liste over 

ambitiøse militære opgaver, såsom fælles aktioner på nedrustningsområdet, 

humanitære opgaver og redningsopgaver, rådgivnings- og bistandsopgaver på det 

militære område, konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og kampstyrkers 

opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse og 

postkonfliktstabilisering; minder om, at det i samme artikel også fastsættes, at alle 

disse opgaver kan bidrage til bekæmpelse af terrorisme, herunder gennem støtte til 

tredjelande med henblik på bekæmpelse af terrorisme på deres områder; 

understreger, at den aktuelle FSFP ikke giver EU mulighed for at opfylde alle de 

anførte opgaver; mener, at dagsordenen bør være systematisk at arbejde på veje til at 

sætte EU i stand til at opfylde Lissabontraktatens målsætninger;" 
 

Diverse 

Urmas Paet havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 6: 

"opfordrer Kommissionens formand til at etablere en stående arbejdsgruppe om "forsvarsspørgsmål" 

bestående af medlemmer af Kommissionen og under forsæde af NF/HR; kræver, at Parlamentet 

forbindes med permanente repræsentanter i denne gruppe; er tilhænger af, at Kommissionen 

involverer sig mere i forsvar via velfokuseret forskning, planlægning og gennemførelse; opfordrer 

NF/HR til at integrere klimaændring i alle EU's foranstaltninger udadtil og især i FSFP;" 
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9. Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring 

Betænkning: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 564, 100, 33 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 576, 102, 14 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 551, 82, 64 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 14 (2. del), 18 (2. del), 19 (2. del) 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § 20 
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Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 14 

1. del: "glæder sig over de bestræbelser, som gøres i sektoren for passagertrafik ad 

vandvejen, for at gå over til renere og energieffektive skibe med lavere emissioner, 

og som er udviklet inden for EU-rammer, der sigter mod at gøre transport ad 

vandvejen mere miljøvenlig;" 

2. del: "tror, at dette vil føre til billigere løsninger, som er bæredygtige, mere attraktive og 

dermed mere konkurrencedygtige økonomisk set, og som gør sektoren "billigere, 

renere og grønnere" samlet set;" 

 
§ 18 

1. del: teksten uden ordene: "Østersøstandardernes tærskler for svovlemissioner" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL 

§ 10 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at fremme og støtte lokale initiativer, som sigter mod 

at aktivere transport ad indre vandveje som et middel til at levere forsyninger til 

byområder, herunder ved at udvikle distributionscentre i flodhavne og udvikle 

passagertransport," 

2. del: "primært for at gøre områderne mere attraktive for turister;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1. del: teksten uden ordene: "dekarbonisering af ", "LGN-baserede" og "ikkefossile" 

2. del: "dekarbonisering af " og "ikkefossile" 

3. del: "LNG-baserede" 
 

 

 

10. Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet 

Betænkning: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 607, 40, 47 

2/AN + 547, 102, 27 

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaltekst div   

1/AN + 637, 32, 15 

2/AN + 570, 92, 28 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ I § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 545, 39, 92 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ 5, 28 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § I 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 5 

1. del: "opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at opfylde deres mangeårige 

forpligtelse til at afsætte 0,7 % af deres BNI til bistand, til at øge deres 

udviklingsbistand, bl.a. gennem EU-budgettet og Den Europæiske Udviklingsfond 

(EUF), og til at vedtage en effektiv køreplan med henblik på at opfylde det mål, man 

har forpligtet sig til, på en gennemsigtig, forudsigelig og ansvarlig måde;" 

2. del: "advarer mod, at ODA-kriterierne udvandes med henblik på at dække udgifter, som 

ikke er direkte knyttet til fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande;" 

 
§ 28 

1. del: "minder om, at EU og dets medlemsstater er forpligtet til at fjerne bindingerne på 

deres bistand, og anerkender de fremskridt, der er gjort på dette område;" 

2. del: "opfordrer til yderligere bestræbelser på at fremskynde alle bistandsleverandørers, 

herunder de nye vækstøkonomiers, afbinding af bistanden på globalt plan; opfordrer 

alle bistandsleverandører til som det første valg at benytte partnerlandenes 

udbudssystemer;" 
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GUE/NGL 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene: "mobilisering af den", "og dennes" 

2. del: disse ord 

 
§ 23 

1. del: teksten uden ordene: "trosbaserede organisationer" 

2. del: disse ord 

 
§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "i modtagerlandene" 

2. del: disse ord 

 


