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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. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne *** 

Henstilling: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 578, 95, 16 

 

 

2. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne (beslutning) 

Betænkning: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 1 1 Verts/ALE  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 637, 34, 20 

 

 

3. Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper 

Betænkning: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 663, 16, 13 

 

 

4. Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser 

Betænkning: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE + 381, 294, 18 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 607, 16, 70 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer: 

§ 34 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at undersøge den bedste praksis fra eksisterende 

whistlerblower-programmer, der allerede er indført i andre lande rundt omkring i 

verden;" 

2. del: "henleder opmærksomheden på, at nogle eksisterende ordninger foreskriver 

økonomisk belønning af whistleblowere (som f.eks. en procentdel af de pålagte 

sanktioner); vurderer, at selv om dette skal forvaltes med omhu for at forhindre 

potentielt misbrug, kan en sådan belønning give personer, der har mistet deres job 

som følge af whistleblowing, en vigtig indkomst;" 
 

 

5. Liste over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler * 

Betænkning: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst AN + 515, 123, 53 

Afstemning: Rådets udkast AN + 632, 10, 51 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 4 
 

 

6. At underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-

3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) 

kontrolforanstaltninger * 

Betænkning: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 491, 16, 74 
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7. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Betænkning: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 616, 73, 6 

 

 

8. Revision af den europæiske konsensus om udvikling 

Betænkning: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § originaltekst  + ændret mundtligt 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 539, 71, 83 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 23 

1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder" og "og uddannelse i seksuel og reproduktiv 

sundhed" 

2. del: "og rettigheder" 

3. del: "og uddannelse i seksuel og reproduktiv sundhed" 
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Diverse 

Norbert Neuser havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til punkt 5 og 79: 

- § 5 

"opfordrer til, at de bæredygtige udviklingsmål, 2030-dagsordenen og de økonomiske, sociale og 

miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling integreres i alle interne og eksterne EU-

politikker og sættes i centrum for konsensussen i erkendelse af de vigtige sammenhænge mellem 

dens mål og sigtepunkter; opfordrer til, at bekæmpelsen af og på længere sigt udryddelse af 

fattigdom forbliver det overordnede og primære mål for EU's udviklingspolitik med særligt fokus 

på de mest marginaliserede grupper og på, at ingen lades tilbage; understreger vigtigheden af at 

definere fattigdom i overensstemmelse med definitionen i konsensussen og dagsordenen for 

forandring og inden for rammerne af Lissabontraktaten;" 

- § 79 

"minder om den grundlæggende principper for humanitær bistand: medmenneskelighed, 

neutralitet, uafhængighed og upartiskhed; bifalder Kommissionens modstand mod at slå den 

europæiske konsensus om udvikling og den europæisk konsensus om humanitær bistand 

sammen;" 
 

 

9. Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik 

Betænkning: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § originaltekst div   

1/AN + 559, 95, 31 

2/AN - 285, 374, 26 

§ 13 § originaltekst div   

1/AN + 654, 20, 11 

2/AN + 432, 243, 15 

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaltekst div   

1/AN + 655, 8, 28 

2/AN + 389, 272, 28 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 26 § originaltekst div   

1/AN + 626, 36, 31 

2/AN + 399, 259, 30 

3/AN + 338, 274, 77 

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 42 § originaltekst vs -  

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 360, 305, 29 

§ 47 4 PPE AN + 432, 242, 15 

§ 50 § originaltekst vs +  

§ 56 § originaltekst vs/VE - 328, 357, 7 

§ 59 § originaltekst vs/VE + 418, 259, 8 

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaltekst vs/VE + 501, 176, 11 

§ 66 § originaltekst vs +  

§ 70 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE + 350, 337, 5 

§ 121 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 344, 335, 10 

§ 135 § originaltekst vs/VE + 406, 204, 81 

§ 142 § originaltekst vs -  

§ 146 § originaltekst vs +  

§ 150 1 ENF  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2/VE - 260, 397, 32 

3/VE + 404, 276, 2 

§ 158 § originaltekst vs -  

§ 182 5 PPE VE + 347, 318, 26 

§ B 2 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 467, 156, 68 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 11 

1. del: "understreger behovet for yderligere at styrke det indre marked ved at fjerne de 

resterende barrierer og hindringer;" 

2. del: "mener, at solide rammer for budgetmæssig og finanspolitisk konvergens ville styrke 

EU's økonomiske samhørighed og konkurrenceevne og forbedre dets kapacitet til at 

imødegå global konkurrence;" 
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§ 13 

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

2. del: disse ord 

 
§ 15 

1. del: teksten uden ordene: "harmoniseringen af" 

2. del: disse ord 

 
§ 21 

1. del: "erindrer om, at netneutralitet er yderst vigtigt for at sikre, at der ikke forekommer 

forskelsbehandling af internettjenester, og at konkurrencen garanteres fuldt ud" 

2. del: "(idet "netneutralitet" her betyder princippet om, at al internettrafik behandles lige 

uden forskelsbehandling, begrænsning eller indblanding, uafhængigt af dens 

afsender, modtager, type, indhold, udstyr, tjeneste eller applikation);" 

 
§ 28 

1. del: "glæder sig over Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen om Apple, der 

repræsenterer en central milepæl for behandlingen af spørgsmålet om ulovlig 

statsstøtte gennem skattefordele;" 

2. del: "understreger dog, at EU er nødt til at have en strengere lovgivning om 

skatteafgørelser, der også omfatter et effektivt system og en inkassoprocedure til 

fordel for EU-budgettets egne indtægter; opfordrer Kommissionen til at korrigere 

alle overtrædelser med henblik på at sikre fair konkurrence på hele det indre 

marked;" 

 
§ 46 

1. del: "understreger, at alle sager vedrørende statsstøtte og uregelmæssigheder i 

forbindelse med offentlige indkøb i tilknytning til energi- og miljøinvesteringer 

(såsom den kontroversielle udvidelse af Ungarns Paks-atomkraftværk) nøje skal 

overvåges og undersøges indgående for at få en velfungerende energiunion og undgå 

overtrædelse af statsstøttereglerne såvel som misbrug af EU-midler; uden ordene 

"(såsom den kontroversielle udvidelse af Ungarns Paks-atomkraftværk)" 

2. del: "(såsom den kontroversielle udvidelse af Ungarns Paks-atomkraftværk)" 

 
§ 73 

1. del: teksten uden ordene: "bemærker med beklagelse, at den ungarske regering fordrejer 

konkurrencen i sektoren for vedvarende energi ved at pålægge høje skatter og 

forhindre udbredelsen af energieffektive og vedvarende energiteknologier;" 

2. del: disse ord 

 
§ 121 

1. del: teksten uden ordene: "social dumping, og beklager desuden" 

2. del: disse ord 

 

S&D: 

§ 26 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at tage højde for den stigende konvergens på de 

digitale markeder," 

2. del: "hvor sammenlignelige tjenester som instant messaging sidestilles med" 

3. del: "tilsvarende tjenester leveret af den generelle telekommunikationssektor;" 
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§ 62 

1. del: teksten uden ordene: "samt individuelle straffe over for de ansatte, der reelt set er 

ansvarlige for, at deres virksomheder tilsidesætter konkurrencelovgivningen" 

2. del: disse ord 

 
§ 70 

1. del: "bifalder Kommissionens rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende klimapolitik og er enig i dens fem indbyrdes forbundne politiske 

dimensioner;" 

2. del: "understreger, at det påhviler medlemsstaterne at træffe beslutninger vedrørende 

energimiks;" 

 

ALDE: 

§ 150 

1. del: teksten uden orddelen: "konkurrence" (del af ordet "konkurrencemyndigheder") og 

ordene "navnlig sagen om den tidligere konkurrencekommissær Neelie Kroes, som 

ikke kun lavede lobbyarbejde for Uber, men også er ramt af afsløringen af Bahamas-

lækagen;" 

2. del: "konkurrence" (del af ordet "konkurrencemyndigheder") 

3. del: "navnlig sagen om den tidligere konkurrencekommissær Neelie Kroes, som ikke kun 

lavede lobbyarbejde for Uber, men også er ramt af afsløringen af Bahamas-

lækagen;" 
 

 

10. Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk 

forskning 

Betænkning: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 17 § originaltekst div   

1/AN + 377, 226, 85 

2/AN - 113, 490, 87 

§ 44 § originaltekst AN + 399, 245, 41 

§ 59 § originaltekst AN + 582, 93, 14 

§ 64 § originaltekst AN + 649, 6, 35 

§ B § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ AE § originaltekst vs -  

§ AR § originaltekst AN + 507, 124, 62 

§ AY § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 119, 349, 225 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 364, 171, 155 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Medlemmer: § AR, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Medlemmer: §§ AE, AR, §§ 44, 59, 64 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer: 

§ AY 

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

2. del: disse ord 

 
§ 17 

1. del: teksten uden ordene: "som indberetter overgreb" 

2. del: disse ord 

 

Ordfører: 

§ B 

1. del: teksten uden ordene: "og en markant stigning i arbejdsløsheden, navnlig blandt unge 

og kvinder" 

2. del: disse ord 

 
§ Q 

1. del: teksten uden ordene: "og er årsag til 850 000 dødsfald hvert år" 

2. del: disse ord 
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11. EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

Betænkning: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1, litra d § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra f § originaltekst vs +  

§ 1, efter litra f 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

div   

1/AN + 375, 276, 35 

2/AN + 364, 278, 36 

§ 1, litra k § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra ad § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, efter litra am 1 EFDD AN - 133, 502, 51 

2 EFDD AN - 154, 495, 41 

3 EFDD AN - 167, 493, 29 

4 EFDD AN - 159, 499, 25 

Efter § C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 379, 261, 45 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 371, 198, 74 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: ændringsforslag 7, 8 

EFDD: ændringsforslag 1, 2, 3, 4 
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Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § 1, litra f 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

ændringsforslag 7 

1. del: teksten uden ordene: "og etablere en international fond, som skal finansiere adgang 

til prævention og sikker og lovlig abort" 

2. del: disse ord 

 
§ 1, litra d 

1. del: teksten uden ordene: "inklusive et direktiv med fastsættelse af minimumsstandarder" 

2. del: disse ord 

 
§ 1, litra k 

1. del: teksten uden ordet: "alle" 

2. del: dette ord 

 
§ 1, litra ad 

1. del: teksten uden ordene: "migranter og flygtninge" 

2. del: disse ord 
 

Ændringsforslag 5 og 6 var blevet annulleret. 

 


