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1. Perioden for vedtagelse af delegerede retsakter ***I 

Betænkning: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 615, 36, 18 

 

 

2. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Karel Pinxten  

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 
180, stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Karel 

Pinxtens kandidatur 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Pietro Russo  

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 

180, stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Pietro 

Russos kandidatur 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Hannu Takkula  

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 

180, stk. 1) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Hannu 

Takkulas kandidatur 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Baudilio Tomé Muguruza   

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 
180, stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Baudilo 

Tomé Muguruzas 

kandidatur 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Bettina Jakobsen   

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 
180, stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Bettina 

Jakobsens kandidatur 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Alexandre Tavares Gonçalves 

de Figueiredo  

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 
180, stk. 1) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: João 

Alexandre Tavares 

Gonçalves de 

Figueiredos kandidatur 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Iliana Ivanova  

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 

180, stk. 1) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Ilana 

Ivanovas kandidatur 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer 

af Den Europæiske Union ***I 

Betænkning: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 22 kor. udv. AN + 554, 48, 80 

Redegørelse fra 

Kommissionen 

23 kor. udv.  +  

 

 

 

10. Retssikkerhed i Malta 

Forslag til beslutning: B8-0596/2017, B8-0597/2017 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0596/2017 (S&D) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  -  

Forslag til beslutning B8-0597/2017  

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 4 2 GUE/NGL AN - 296, 354, 29 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 10 8 Verts/ALE AN + 506, 147, 29 

Efter § 11 9 Verts/ALE AN - 199, 449, 26 

§ 12 § originaltekst vs +  

Efter § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

Henvisning 10 § originaltekst vs +  

Mundtligt 

ændringsforslag til § B 

 originaltekst vs -  

Efter § P 5 Verts/ALE AN + 498, 133, 53 

Efter § U 6 Verts/ALE AN - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE AN - 190, 446, 47 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ X § originaltekst vs +  

§ Z § originaltekst div   

1/AN + 638, 22, 19 

2/AN + 381, 266, 28 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 466, 49, 167 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: §Z, ændringsforslag 5, 6, 7, 8, 9, endelig afstemning (B8-0597/2017) 

GUE/NGL ændringsforslag 2 

PPE: endelig afstemning (B8-0597/2017) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 12, henvisning 10, 1 X 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 5 

1. del: Teksten uden ordene: "i de seneste år" 

2. del: disse ord 

 

Verts/ALE: 

§ Z 

1. del: "der henviser til, at det i rapporten fra Europols Gruppe for Økonomisk 

Efterforskning "From suspicion to action – converting financial intelligence into 

greater operational impact" (Fra mistanke til handling – at øge den operationelle 

effektivitet ved hjælp af finansielle efterretninger) understreges, at visse parter, 

herunder kriminelle organisationer, har misbrugt aspekter ved Maltas 

internetbaserede virksomheder til at hvidvaske indtægter fra kriminalitet;" 

2. del: "der henviser til, at dette ikke bør fortolkes som et udtryk for sektoren som helhed;" 

 

ECR: 

§ 6 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at etablere en dialog med den maltesiske regering om 

retsstatsprincippet i Malta og til at sikre respekten for de europæiske værdier; 

opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet fuldt underrettet om sine 

vurderinger; gentager, at der er behov for en regelmæssig overvågning og dialog, der 

involverer alle medlemsstater, med henblik på at sikre overholdelsen af EU's 

grundlæggende værdier som demokrati, grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet, der involverer Rådet, Kommissionen og Parlamentet," 

2. del: "som det fremhæves i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om oprettelse af 

en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder" 

 

GUE/NGL 

§ 2 

1. del: "opfordrer til en uafhængig international undersøgelse af mordet på Daphne Caruana 

Galizia" 
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2. del: "anerkender de maltesiske myndigheders bestræbelser på at få internationale 

retshåndhævende organer, herunder USA's Federal Bureau of Investigation og 

nederlandske retsmedicinske specialister, til at deltage i en sådan undersøgelse; 

opfordrer til fuld inddragelse af Europol i hele undersøgelsesperioden;" 
 

Diverse 

Molly Scott Cato og Ernest Urtasun havde på Verts/ALE-Gruppens vegne ligeledes underskrevet 

forslag til beslutning B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference 

Forslag til beslutning: B8-0593/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0593/2017 

(INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL AN - 110, 553, 14 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 7 2S GUE/NGL AN - 107, 545, 26 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL AN - 127, 532, 24 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 510, 53, 112 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE endelig afstemning 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. del: "fremhæver nødvendigheden af at bygge på de resultater, som der opnåedes enighed 

om på den 9. og 10. ministerkonference, for at gøre og sikre væsentlige fremskridt 

på MC11 i Buenos Aires i december 2017 med henblik på at bevare og styrke den 

multilaterale handelsstruktur;" 
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2. del: "understreger, at parterne på trods af dette bør forfølge nye politiske mål på områder 

som digital handel og investeringsfremme;" 

 
§ 7 

1. del: Teksten uden ordene: "indenlandsk regulering af tjenesteydelser, e-handel" 

2. del: disse ord 
 

 

12. Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 

Betænkning: Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 h) § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1 p) § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 529, 111, 32 

§ 1 q) § originaltekst vs +  

§ 1 s) § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 519, 141, 20 

§ 1 y) § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1 ac) § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 519, 143, 9 

§ 1 ad) § originaltekst vs +  

§ 1 ae) § originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 af) § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ K § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 529, 111, 35 

§ L § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: henstilling (tekst som helhed) AN + 519, 114, 47 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: § 1 p), § 1 q), § 1 ad), § K 
 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD §1 p) (2. del), §1 ac) (2. del), §1 s) (3. del), § K (2. del) 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

§ 1 h) 

1. del: "at forpligte sig til at arbejde sammen om øget mobilitet mellem EU og 

partnerlandene;" 

2. del: "at støtte Moldova, Georgien og Ukraine i gennemførelsen af 

visumliberaliseringsaftalen, og sikre, at suspensionsmekanismerne ikke udløses i 

fremtiden, navnlig gennem et tæt samarbejde på politi- og toldområdet for at sikre 

sig mod sikkerhedstrusler, kriminalitet og ophold i EU efter visumudløb; at indlede 

visumdialoger med Armenien og tilskynde Aserbajdsjan til at gøre fremskridt med 

gennemførelsen af visumlempelses- og tilbagetagelsesaftalerne med henblik på at 

indlede en visumdialog i fremtiden, og at færdiggøre forhandlingerne om 

visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler med Hviderusland til gavn for dets 

borgere, såfremt disse lande gør betydelige fremskridt med hensyn til 

grundlæggende værdier og opfylder de præcise betingelser, der er fastsat i 

handlingsplanerne for visumliberalisering" 

 
§ 1 y) 
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1. del: "at understrege, at Det Østlige Partnerskab tager sigte på at skabe de nødvendige 

betingelser for tætte politiske forbindelser" 

2. del: "og økonomisk integration, herunder deltagelse i EU-programmer; at gentage, at 

associeringsaftalerne med Georgien, Moldova og Ukraine ikke udgør det endelig 

mål for deres forbindelser med EU; endnu en gang at anerkende disse landes 

europæiske ambitioner; at påpege, at enhver europæisk stat i henhold til artikel 49 i 

TEU og i overensstemmelse med Romtraktaten af 25. marts 2017 kan ansøge om at 

blive medlem af EU, forudsat at den overholder Københavnskriterierne og 

demokratiets principper, at den respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og 

menneskerettighederne, herunder minoritetsgruppers rettigheder, og at den værner 

om retsstaten; indtrængende at opfordre medlemsstaterne til i denne forbindelse at 

blive enige om en ambitiøs erklæring til topmødet i 2017, som opstiller relevante 

langsigtede mål" 

 
§ 1 ae) 

1. del: "at udtrykke tilfredshed med Kommissionens forslag om at give partnerne 

makrofinansiel bistand og samtidig insistere på, at der er knyttet streng og reel 

konditionalitet til forslagene, navnlig med hensyn til at værne om retsstaten 

(herunder et uafhængigt retsvæsen og et parlamentarisk flerpartisystem), sikre god 

regeringsførelse (herunder effektiv bekæmpelse af korruption) og forsvare 

menneskerettighederne og pressefriheden; at forelægge Parlamentet og Rådet en 

detaljeret skriftlig rapport hver sjette måned om, hvilke fremskridt der er gjort på 

disse tre områder for partnere, der allerede modtager denne form for bistand" uden 

ordene: "udtrykke tilfredshed med Kommissionens forslag om at give partnerne 

makrofinansiel bistand og samtidig" 

2. del: "udtrykke tilfredshed med Kommissionens forslag om at give partnerne 

makrofinansiel bistand og samtidig" 

3. del: "at opfordre Kommissionen til at udarbejde et nyt program for makrofinansiel 

bistand til partnerlande, der har afsluttet de tidligere programmer med et positivt 

resultat, til systematisk at tilsikre ovennævnte konditionalitet i forbindelse med 

fremtidige forslag om denne form for bistand, og til at sikre, at den anvendes strengt, 

navnlig over for Moldova" 

 
§ 1 af) 

1. del: "at anmode Kommissionen om sammen med Den Europæiske Investeringsbank og 

andre multilaterale finansielle institutioner at arbejde hen imod en vellykket 

gennemførelse af investeringsplanen for Europa og en særlig støttemekanisme for 

lande i Det Østlige Partnerskab, der er engageret i at gennemføre 

associeringsaftalerne; at anmode om, at der oprettes en trustfond for Ukraine, 

Georgien og Moldova, som er baseret på bedste praksis inden for 

multidonorinstrumenter, men samtidig understrege, at denne trustfond bør fokusere 

på private og offentlige investeringer, navnlig investeringer i social og økonomisk 

infrastruktur, og sigte på at styrke absorptionskapaciteten for investeringer, samt på 

koordinering af de internationale finansielle institutioner og den internationale 

donorstøtte på stedet; at overveje at afholde en donorkonference for Ukraine for at 

støtte landets humanitære behov som følge af konflikten i den østlige del og 

annekteringen af Krim;" 

2. del: "at sikre, at anvendelsen af alle disse midler også kontrolleres nøje for at undgå 

uretmæssig anvendelse" 

 
§ L 

1. del: "der henviser til, at politikken for Det Østlige Partnerskab er baseret på den enkelte 

partners suveræne ret til at vælge det ambitionsniveau, den efterstræber i sine 

forbindelser med EU;" 
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2. del: "der henviser til, at partnere, der ønsker tættere forbindelser med EU, bør kunne 

regne med større støtte og bistand til at opfylde mål, der er fastsat i fællesskab, hvis 

de lever op til de eksisterende reformtilsagn, i overensstemmelse med princippet om 

"mere for mere;" 

 

EFDD 

§ 1 p) 

1. del: Teksten uden ordene: "– hvis militære tilstedeværelse i regionen ikke desto mindre 

er vokset i de senere år – navnlig ved hjælp af styrkede, målrettede restriktive 

foranstaltninger" 

2. del: disse ord 

 
§ 1 ac) 

1. del: Teksten uden ordene: "og støtte dens aktiviteter med supplerende finansiering" 

2. del: disse ord 

 
§ K 

1. del: Teksten uden ordene: "herunder nogle, som blev startet og stadig understøttes aktivt 

af Den Russiske Føderation i strid med dets internationale forpligtelser til at 

opretholde den internationale retsorden;" og ”der henviser til, at den russiske 

aggression overfor Ukraine, annekteringen af Krimhalvøen og den fortsatte 

besættelse af to georgiske regioner såvel som russiske hybride trusler, herunder 

destabiliseringsvirksomhed og propaganda, samlet set truer den europæiske 

sikkerhed” 

2. del: disse ord 

 

EFDD, ENF 

§ 1 s) 

1. del: "at opfordre til fortsat støtte til det arbejde, der udføres af EU's og OSCE's missioner 

i Georgien, Moldova og det østlige Ukraine som afgørende operationer for at sikre 

fred og sikkerhed, først og fremmest til gavn for borgerne i disse lande;" 

2. del: "at sikre en effektiv gennemførelse af disse missioners mandater og indtrængende 

henstille til Rusland at sikre dem uhindret adgang" 

3. del: "at overveje at støtte deployeringen af en væbnet OSCE-politimission i det østlige 

Ukraine; sammen med partnerlandene at overveje muligheden af en forstærket rolle 

for EU med hensyn til at løse disse konflikter, herunder ved at iværksætte ambitiøse, 

fuldt udbyggede missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), 

som skal have til opgave at øge sikkerheden og stabiliteten" 
 

 

 

13. Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien 

Forslag til beslutning: B8-0589/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0589/2017 (ENVI) 

§ 16 § originaltekst vs/VE + 410, 255, 6 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 28 § originaltekst vs -  

§ 29 § originaltekst div   

1 + 433, 213, 3 

2/VE + 372, 267, 21 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 271, 388, 4 

§ 35 § originaltekst vs/VE + 420, 222, 25 

Efter § 35 1 PPE  -  

§ 36 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 286, 361, 23 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 612, 33, 35 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 16 

ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D § 28 

GUE/NGL §§ 28, 32, 35, 36 
 

Anmodning om opdelt afstemning 
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ECR: 

§ 52 

1. del: Teksten uden ordene: "og den økonomiske vækst generelt;" 

2. del: disse ord 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1. del: "bifalder foranstaltninger med henblik på at integrere økosystemtjenester i 

beslutningstagning" 

2. del: "beklager dog manglen på et konkret initiativ om intet nettotab af biodiversitet i 

handlingsplanen;" 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1. del: "gentager, at en af de seks centrale prioriteter for udvikling af landdistrikterne i EU 

er genoprettelse, bevaring og styrkelse af økosystemer, der har tilknytning til 

landbrug og skovbrug, herunder i Natura 2000-områder;" 

2. del: "minder om de mange bestræbelser, der udfoldes af aktører i landbrugssektoren, 

navnlig i forbindelse med gennemførelsen af de grønne foranstaltninger, som blev 

indført, da den fælles landbrugspolitik blev revideret i 2013;" 

3. del: "understreger, at det ifølge Kommissionens indledende konstateringer stadig er for 

tidligt at bedømme indvirkningen af disse foranstaltninger, hvad angår 

genoprettelsen af arter og levesteder samt forbedring af biodiversiteten; opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte sine undersøgelser med henblik på at forelægge 

oplysninger om virkningerne af de grønne foranstaltninger snarest muligt" 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

1. del: Teksten uden ordene: "navnlig ulve", "på den bæredygtige udvikling af økosystemer 

og beboede landdistrikter" "og på andre socioøkonomiske aktiviteter" 

2. del: "navnlig ulve" 

3. del: "på den bæredygtige udvikling af økosystemer og beboede landdistrikter" 

4. del "og på andre socioøkonomiske aktiviteter" 

5. del: "for ikke at bringe den bæredygtige udvikling af landdistrikterne i fare" 
 

 

14. Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen 

Forslag til beslutning: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0594/2017  

(ECR-Gruppen) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  -  

Forslag til beslutning B8-0595/2017  

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

§ 1 § originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2/AN + 568, 30, 78 

§ 2 8S ENF  -  

§ 6 9 ENF AN - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  

§ 8 11S ENF AN - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF AN - 115, 527, 27 

§ 10 § originaltekst AN + 501, 143, 26 

Efter § 10 2 GUE/NGL AN - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

Efter § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

div   

1/AN + 323, 262, 85 

2/AN + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ originaltekst AN + 536, 116, 15 

§ 13 § originaltekst AN + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF AN - 132, 517, 27 

§ originaltekst AN + 448, 190, 29 

Efter § 14 16 ENF  -  

§ 15 § originaltekst AN + 508, 149, 15 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Efter henvisning 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 387, 203, 77 

§ D § originaltekst AN + 532, 58, 76 

§ H § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 491, 124, 54 

Efter § J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 389, 220, 54 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 438, 152, 71 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: ændringsforslag 3, 4, 5, 6, 7, § 14, endelig afstemning (B8-0595/2017) 

EFDD §§ 1 (2. del), 10 12, 13, 14, 15, § D, § H (2. del), ændringsforslag 11, 12 

GUE/NGL ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: ændringsforslag 9, 15, endelig afstemning (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Anmodning om særskilt afstemning  

ECR, PPE: § 14 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 1 

1. del: "understreger, at det er afgørende vigtigt at overholde de fælles europæiske værdier, 

der er nedfældet i artikel 2 i TEU og i den polske forfatning," 

2. del: "og at sikre de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder;" 

 
§ H 

1. del: "der henviser til, at den polske regerings afvisning af at implementere EU-

Domstolens kendelse om skovdrift i Bialowieza-skoven" 

2. del: "og dens nægtelse af at overholde en midlertidig kendelse fra EMD om 

tilbagesendelser til Hviderusland er synlige symboler på, at Polen ikke efterlever 

EU-traktaterne;" 

 

ALDE: 

ændringsforslag 6 
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1. del: "opfordrer den polske regering til at indtage et fast standpunkt for så vidt angår 

kvinders og pigers rettigheder ved uden forskelsbehandling at sikre dem fri og gratis 

adgang til prævention og gøre nødpræventionsmidler tilgængelige uden recept" 

2. del: "opfordrer i denne forbindelse til ophævelse af loven, der begrænser kvinders og 

pigers adgang til nødpræventionspiller;" 
 

Diverse 

Julie Ward (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslagene 1, 4, 5, 6, 7. 

 


