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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. Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet 

Betænkning: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

2. Sagen om den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli 

Forslag til beslutning: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 

B8-0420/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  originaltekst  + ændret mundtligt 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Diverse 

Heidi Hautala havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 8: 

 

8.  opfordrer til, at der gennemføres en øjeblikkelig, fuldstændig, gennemsigtig, troværdig og upartisk 

undersøgelse af Galandarov Mehmans - den aserbajdsjanske blogger og aktivists - død den 28. april 

2017, mens han var i de aserbajdsjanske myndigheders varetægt; 
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3. Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen 

Forslag til beslutning: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 
B8-0429/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originaltekst vs +  

§ 9 § originaltekst vs +  

Efter § 8 2 ECR VE + 222, 213, 178 

Efter § H 1 ECR VE + 224, 210, 182 

§ K § originaltekst vs +  

§ L § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: §§ K, L, §§ 8, 9 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 3 
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1. del: "beklager dybt tilbageskridtene i Pakistan med hensyn til respekten for 

menneskerettighederne og retsstaten, og navnlig stigningen i udenretslige 

henrettelser samt trusler mod og magtanvendelse over for journalister, 

menneskerettighedsforkæmpere, NGO'er og regeringskritikere; minder om, at den 

pakistanske regering har pligt til at sikre respekten for de grundlæggende 

rettigheder;" 

2. del: "ser med tilfredshed på Pakistans vedtagelse af en handlingsplan vedrørende 

menneskerettigheder, og opfordrer til, at den omsættes til konkrete fremskridt;" 

3. del: "advarer i denne henseende om, at EU vil være ekstremt bekymret, hvis aktivister 

fortsat udsættes for sådanne praksisser, og der ikke konstateres fremskridt;" 
 

 

4. Menneskerettighedssituationen i Indonesien 

Forslag til beslutning: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 13 
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1. del: "glæder sig over suspensionen af henrettelser af personer på dødsgangen, som er 

dømt for narkotikahandel, i afventning af en gennemgang af deres sager; opfordrer 

indtrængende Indonesiens regering til fortsat at standse alle henrettelser og til at 

prøve sagerne på ny i overensstemmelse med internationale standarder;" 

2. del: "opfordrer til en øjeblikkelig genindførelse af et moratorium for anvendelse af 

dødsstraf med henblik på afskaffelse af dødsstraffen;" 
 

 

5. Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

Betænkning: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 2 ENF AN - 88, 521, 8 

Efter § 1 3 EFDD AN - 90, 460, 66 

Efter § 4 4 EFDD AN - 90, 450, 80 

Efter § 17 5 EFDD AN - 112, 479, 28 

§ 22 § originaltekst vs +  

Efter § 22 6 EFDD AN - 129, 447, 45 

Efter § 48 7 EFDD AN - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

Efter § 57 8 EFDD AN - 111, 467, 42 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 477, 105, 35 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: ændringsforslag 2 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: § 22 
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6. Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

Betænkning: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

7 ENF AN - 61, 553, 1 

Efter § 37 1 EMPL  +  

Efter § 38 2 EMPL VE - 306, 308, 2 

3 EMPL VE + 320, 295, 3 

4 EMPL  -  

§ 56 5 ITRE  -  

Efter § 56 6 ITRE  -  

Afstemning: IMCO,  

beslutning (tekst som helhed) 

AN + 510, 60, 48 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 7 
 

 

7. Onlineplatforme og det digitale indre marked 

Betænkning: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ECR  -  

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

4 +  

§ 30 § originaltekst vs +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaltekst div   

1 +  



P8_PV(2017)06-15(VOT)_DA.docx 8 PE 606.769 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § originaltekst vs +  

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § originaltekst vs +  

§ 68 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ H § originaltekst vs +  

Afstemning: ITRE, IMCO, 

beslutning (tekst som helhed) 

AN + 393, 146, 74 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

Medlemmer: § H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

medlemmer: 

§ 27 

1. del: Teksten uden ordene: "opfordrer desuden medlemsstaterne til at udvikle nye 

beskyttelsesmekanismer, hvor det er nødvendigt, for at sikre en passende dækning 

for arbejdstagere i forbindelse med onlineplatforme" 

2. del: disse ord 

 
§ 29 
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1. del: Teksten uden ordene: "bemærker, at EU's nuværende ordning for begrænset 

formidleransvar er et af de spørgsmål, som visse aktører har rejst i den løbende debat 

om onlineplatforme", "mener derfor, at ansvarsordningen bør præciseres yderligere, 

da det er en afgørende hjørnesten i EU's digitale økonomi" og "under henvisning til, 

at platforme, der ikke spiller en neutral rolle som defineret i direktivet om 

elektronisk handel, ikke er omfattet af ansvarsfritagelsen;" 

2. del: "bemærker, at EU's nuværende ordning for begrænset formidleransvar er et af de 

spørgsmål, som visse aktører har rejst i den løbende debat om onlineplatforme" 

3. del: "mener derfor, at ansvarsordningen bør præciseres yderligere, da det er en afgørende 

hjørnesten i EU's digitale økonomi" 

4. del "under henvisning til, at platforme, der ikke spiller en neutral rolle som defineret i 

direktivet om elektronisk handel, ikke er omfattet af ansvarsfritagelsen;" 

 
§ 33 

1. del: Teksten uden ordene: "glæder sig over det igangværende arbejde med direktivet om 

audiovisuelle medietjenester og over, at Kommissionen agter at foreslå 

foranstaltninger til videodelingsplatforme for at beskytte mindreårige og for at fjerne 

indhold med hadefulde ytringer" og "bemærker manglen på henvisninger til indhold 

vedrørende tilskyndelse til terror" 

2. del: "glæder sig over det igangværende arbejde med direktivet om audiovisuelle 

medietjenester og over, at Kommissionen agter at foreslå foranstaltninger til 

videodelingsplatforme for at beskytte mindreårige og for at fjerne indhold med 

hadefulde ytringer" 

3. del: "bemærker manglen på henvisninger til indhold vedrørende tilskyndelse til terror" 

 
§ 36 

1. del: Teksten uden ordene: "og undersøge muligheden for et lovgivningsmæssigt indgreb" 

2. del: disse ord 

 
§ 37 

1. del: Teksten uden ordene: "af lovgivningsmæssige foranstaltninger suppleret" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: "glæder sig over adfærdskodeksen for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale for 

industrien, som blev vedtaget i 2016, og som støttes af Kommissionen" 

2. del: "og anmoder Kommissionen om at udvikle passende og rimelige foranstaltninger for 

onlineplatforme til at identificere og fjerne ulovlige varer og ulovligt indhold;" 

 
§ 39 

1. del: Teksten uden ordene: "for så vidt angår ejerskab til data;" 

2. del: disse ord 

 
§ 58 

1. del: Teksten uden ordene: "at vurdere behovet for kriterier og tærskelværdier, der 

fastsætter de betingelser, i henhold til hvilke onlineplatforme kan gøres til genstand 

for yderligere markedsovervågning, og til" 

2. del: disse ord 

 
§ 59 

1. del: Teksten uden ordene: "understreger, at ophavsmænd og kunstnere også skal være 

beskyttet i den digitale tidsalder, og minder om vigtigheden af den kreative industri 

for beskæftigelse og økonomi i EU", "herunder mellemmænd som internetudbydere" 

og "effektive" og "til at sikre sporbarhed" 
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2. del: "understreger, at ophavsmænd og kunstnere også skal være beskyttet i den digitale 

tidsalder, og minder om vigtigheden af den kreative industri for beskæftigelse og 

økonomi i EU" 

3. del: "herunder mellemmænd som internetudbydere" 

4. del "effektive" 

5. del "til at sikre sporbarhed" 

 
§ 61 

1. del: Teksten uden ordene: "ikke blot for virksomhederne, men også for forbrugernes 

sikkerhed og sundhed, som bør gøres opmærksomme på eksistensen af ulovlig 

handel med forfalskede produkter" og "at en revision af" 

2. del: "ikke blot for virksomhederne, men også for forbrugernes sikkerhed og sundhed, 

som bør gøres opmærksomme på eksistensen af ulovlig handel med forfalskede 

produkter" 

3. del: "at en revision af" 

 
§ 68 

1. del: "glæder sig over Kommissionens tiltag til at sikre en bedre håndhævelse af 

konkurrenceretten i den digitale verden og understreger behovet for at træffe 

rettidige beslutninger på konkurrenceområdet i lyset af det hastige tempo i den 

digitale sektor" 

2. del: "bemærker imidlertid, at EU's konkurrenceregler i visse tilfælde skal tilpasses til den 

digitale verden for at være egnet til formålet;" 

 
§ 75 

1. del: Teksten uden ordene: "blive ledende på verdensplan i denne nye økonomi og" 

2. del: disse ord 
 

8. Den humanitære situation i Yemen 

Forslag til beslutning: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 

B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL AN - 191, 258, 154 

Efter § 11 5 Verts/ALE AN - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE AN - 163, 258, 181 

Efter § A 2 Verts/ALE AN - 162, 238, 202 

Efter § I 3 Verts/ALE AN - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE AN - 171, 239, 189 
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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 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: ændringsforslag 1 
 

Diverse: 

Branislav Škripek (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0407/2017. 
 

 

9. Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde 

Forslag til beslutning: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0405/2017 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD AN - 38, 470, 68 

Efter § 2 7 EFDD AN - 120, 432, 16 

Efter § B 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD AN - 104, 450, 23 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

5 EFDD AN - 136, 424, 13 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 409, 134, 25 

Forslag til beslutning B8-0406/2017 (EFDD) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 4, 5, 6, 7, endelig afstemning B8-0405/2017 

 endelig afstemning B8-0406/2017 

 


