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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 
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SEC hemmelig afstemning 
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1. Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine al-Abidine 

Forslag til beslutning: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, 
B8-0640/2017, B8-0642/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0634/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Efter § 2 7 GUE/NGL AN - 115, 447, 34 

Efter § 6 6 GUE/NGL AN - 97, 500, 9 

Efter § 8 3 Verts/ALE AN - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE AN - 94, 497, 16 

Efter § N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL AN - 103, 463, 42 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 3, 4 

GUE/NGL ændringsforslag 5, 6, 7 
 

 

2. Terrorangreb i Somalia 

Forslag til beslutning: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0600/2017  

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

Efter § 2 2 GUE/NGL AN - 98, 461, 50 

Efter § 4 3 GUE/NGL AN - 253, 348, 8 

Efter § D 1 GUE/NGL AN - 102, 481, 27 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3 
 

 

3. Madagaskar 

Forslag til beslutning: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, 

B8-0647/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0641/2017 

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

Efter § 2 1 GUE/NGL  -  

Efter § 10 2 GUE/NGL VE - 246, 349, 6 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

B8-0641/2017  ECR  ↓  

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er 

indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs 

(omarbejdning) ***I 

Betænkning: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: afgørelse 

om indledning 

interinstitutionelle 

forhandlinger 

AN + 390, 175, 44 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: Afgørelse om indledning interinstitutionelle forhandlinger 
 

Diverse 

Afstemningen var ønsket af et antal medlemmer, der mindst når op halvdelen??? (jf. 

forretningsordenens artikel 69c). 
 

 

5. Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske 

Union og New Zealand (godkendelse) *** 

Henstilling: Charles Tannock (A8-0327/2017) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 511, 57, 40 

 

 

 

6. Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske 

Union og New Zealand (beslutning) 

Betænkning: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 473, 57, 79 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling 

Betænkning: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 57 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 368, 210, 26 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 419, 97, 85 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer 

§ 57 

1. del: "gentager sin opfordring til fremme af lovlig migration i overensstemmelse med 

anbefalingerne i Vallettahandlingsplanen;" 

2. del: "gentager sin opfordring til fremme af lovlig migration i overensstemmelse med 

anbefalingerne i Vallettahandlingsplanen;" 
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8. Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 

Betænkning: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE div   

1/VE + 364, 239, 1 

2 -  

Efter § 14 2 EFDD AN - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

Efter § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE div   

1/AN + 570, 25, 14 

2 +  

Efter § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Efter § 29 9 Verts/ALE div   

1/AN + 379, 199, 26 

2/AN - 155, 430, 18 

Efter § 33 10 Verts/ALE VE + 312, 259, 36 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 501, 28, 72 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD ændringsforslag 2 

ENF: Ændringsforslag 8 (1.del), 9 



P8_PV(2017)11-16(VOT)_DA.docx 7 PE 613.723 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

ændringsforslag 6 

1. del: Teksten uden ordene: "eller manglen på et endeligt resultat" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 9 

1. del: "opfordrer Ombudsmanden til at undersøge praksis inden for EU's agenturer 

yderligere, idet der bør rettes et særligt fokus på Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Kemikalieagentur med hensyn til 

Monsantopapirerne og de mulige konsekvenser for så vidt angår fortrolighed, 

interessekonflikter," 

2. del: "og deres generelle omdømme;" 

 

ENF: 

ændringsforslag 8 

1. del: "glæder sig over Ombudsmandens praktiske anbefalinger for offentlige 

embedsmænds samspil med lobbyister; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til 

at øge bevidstheden om disse henstillinger blandt medarbejdere i alle EU-

institutionerne gennem uddannelse, seminarer og relaterede støtteforanstaltninger og 

opfordrer alle EU-institutionerne til at gennemføre Ombudsmandens kodeks for god 

forvaltningsskik og gennemsigtighedsforanstaltningerne under FN's 

rammekonvention om tobakskontrol FCTC; gentager sin opfordring om at foretage 

en effektiv ajourføring af den europæiske kodeks for god forvaltningsskik" 

2. del: "ved at vedtage en bindende forordning om emnet i løbet af indeværende 

valgperiode;" 
 

 

9. Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) 

Forslag til beslutning: B8-0590/2017 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0590/2017 (ENVI) 

§ 14 § originaltekst vs/VE + 396, 200, 9 

§ 25 § originaltekst vs +  

§ 26 § originaltekst vs/VE + 352, 242, 10 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
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10. Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst 

Betænkning: Javi López (A8-0340/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 479, 56, 67 

2/AN + 280, 277, 44 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 267, 305, 30 

§ 7 § originaltekst vs -  

§ 8 § originaltekst AN + 292, 262, 49 

§ 12 § originaltekst div   

1/AN + 432, 140, 30 

2/AN + 271, 323, 4 

§ 13 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 18 1 mindst 76 

medlemmer 

AN + 300, 292, 9 

§ 20 § originaltekst div   

1/AN + 476, 102, 22 

2/AN - 236, 333, 29 

§ 35 § originaltekst div   

1/AN + 439, 112, 42 

2/AN - 269, 309, 16 

§ 37 § originaltekst vs -  

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1/AN + 438, 135, 13 

2/AN + 284, 284, 11 

§ 39 § originaltekst AN - 249, 313, 21 

§ 45 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 282, 280, 9 

§ 49 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 312, 262, 2 

§ 51 § originaltekst AN - 254, 296, 24 

§ 60 § originaltekst div   

1/AN + 520, 30, 27 

2/AN + 273, 214, 84 

§ 68 § originaltekst div   

1/AN + 494, 60, 18 

2/AN + 287, 252, 33 

§ 72 § originaltekst div   

1/AN + 531, 28, 12 

2/AN - 229, 314, 21 

§ 73 § originaltekst div   

1/AN + 430, 75, 60 

2/AN + 289, 269, 10 

§ L § originaltekst AN - 261, 267, 34 

§ R § originaltekst AN - 249, 269, 46 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 386, 102, 51 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D ændringsforslag 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, §§ L, R 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Medlemmer: §§ 7, 8, 37, 39, 51, §§ L, R 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Medlemmer 

§ 5 

1. del: "anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i overensstemmelse med deres 

respektive kompetencer at evaluere resultaterne af koordinationen af den 

økonomiske politik under hensyntagen til udviklingen i de sociale fremskridt og den 

sociale retfærdighed i EU; bemærker, at det europæiske semester ikke har prioriteret 

opfyldelsen af disse mål og nedbringelsen af uligheden;" 

2. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre 

politikkoordineringsprocessen for bedre at kunne overvåge, forebygge og rette op på 

negative tendenser, der kan øge uligheden og svække de sociale fremskridt eller 

have negativ indvirkning på den sociale retfærdighed, og om nødvendigt iværksætte 

forebyggende og korrigerende foranstaltninger; mener, at specifikke politikker, der 

sigter mod at bekæmpe økonomisk ulighed, bør tages under overvejelse og, hvor det 

er relevant, indføres i det europæiske semester;" 

 
§ 6 

1. del: "mener, at sociale foranstaltninger i nogle tilfælde kan betragtes som afbødende 

foranstaltninger og bør ledsages af økonomiske politikker og socialt ansvarlige 

strukturreformer for at opnå en positiv, langvarig og holdbar økonomisk vækst og 

mindske ulighedstendensen strukturelt på mellemlang og lang sigt;" 

2. del: "mener, at den sociale resultattavle i den fælles rapport om beskæftigelsen kan spille 

en mere fremtrædende rolle i det europæiske semester som en "tidlig 

advarselsmekanisme" om for store sociale skævheder;" 

 
§ 12 

1. del: "gentager sin opfordring til etablering af en reel europæisk søjle for sociale 

rettigheder, som fremmer opadgående konvergens, idet der tages hensyn til den 

kompetencefordeling, der er fastsat i traktaterne, og opbygningen af en dybere og 

mere retfærdig social dimension af ØMU'en," 

2. del: "idet der afsættes de nødvendige lovgivningsmæssige, institutionelle og økonomiske 

midler til at sikre sociale fremskridt for EU's borgere og lige vilkår som det næste 

skridt i den europæiske integrationsproces; opfordrer Kommissionen til at 

fremkomme med en konkret køreplan for fuldførelsen af ØMU'ens sociale 

dimension;" 

 
§ 13 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at styrke sine bestræbelser på at samarbejde med 

medlemsstaterne om at nå alle målene i Europa 2020-strategien, herunder 

nedbringelsen af fattigdom og social udstødelse med 20 millioner, samt til at bringe 

anvendelsesområdet for Europa 2020-strategien i overensstemmelse med 2030-

dagsordenen for bæredygtig udvikling, og derfor også medtage bekæmpelsen af 

ulighed og ekstrem fattigdom blandt målene; anmoder Kommissionen om fortsat at 

holde nøje øje med gennemførelsen af Europa 2020-strategiens mål" 

2. del: "og tage højde for nøgleindikatorerne i Eurostats resultattavle for Europa 2020, også 

i forbindelse med proceduren for det europæiske semester og de landespecifikke 

henstillinger;" 

 
§ 20 
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1. del: Teksten uden ordene: "på mindst 21 mia. EUR" 

2. del: disse ord 

 
§ 35 

1. del: Teksten uden ordene: "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at foreslå en 

fælles fremgangsmåde i medlemsstaterne for indførelsen af en 

mindsteindkomstordning, som bør fastlægge passende niveauer og metoder til at 

forbedre de modtagelsesberettigedes udnyttelse af ordningen, med henblik på at 

støtte folk med utilstrækkelig indkomst, sikre lige adgang til kvalitetsprægede, 

prismæssigt overkommelige og integrerede sociale, sundhedsrelaterede, 

uddannelsesrelaterede og fritidsrelaterede tjenesteydelser, bekæmpe fattigdom og 

fremme social integration;" og "regioner" 

2. del: disse ord 

 
§ 38 

1. del: Teksten uden ordene: "og regioner" 

2. del: disse ord 

 
§ 45 

1. del: "opfordrer til, at der indføres en politik til bekæmpelse af forskelsbehandling, som 

skal spille en central rolle i at sikre lige beskæftigelsesmuligheder og fremme social 

inklusion;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at høre op med at blokere direktivet om bekæmpelse 

af forskelsbehandling;" 

 
§ 49 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres velfærdssystemer (uddannelse, 

sundhedsvæsen, boliger, pensioner og overførsler) på grundlag af sociale 

sikringsordninger på et højt niveau," 

2. del: "med henblik på at opnå en mere omfattende beskyttelse af mennesker under 

hensyntagen til de nye sociale risici og sårbare grupper, der er opstået som følge af 

den finansielle, økonomiske og siden hen sociale krise, som medlemsstaterne har 

skullet sætte ind over for;" 

 
§ 60 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere bekæmpelsen af 

fattigdom, især blandt børn, ved at opstille mål for nedbringelse af børnefattigdom, 

ved at undersøge en koordineret gennemførelse af henstillingen om investering i 

børn" 

2. del: "og ved at oprette en børnegarantiordning;" 

 
§ 68 

1. del: "er bekymret over stigningen i fattigdomsraten, især blandt kvinder, og over, at det 

navnlig er enlige mødre og unge og ældre kvinder, der berøres af fattigdom; påpeger, 

at en nedbringelse af antallet af fattige med 20 millioner inden 2020 kan nås gennem 

en fattigdomsbekæmpende og aktiv arbejdsmarkedspolitik, der bygger på 

indarbejdelse af kønsaspektet primært med fokus på at øge og støtte kvinders 

deltagelse på arbejdsmarkedet; påpeger, at fattigdom fortsat måles på baggrund af 

den samlede husstandsindkomst, hvor det formodes, at alle medlemmer af 

husholdningen tjener det samme, og at ressourcerne fordeles ligeligt;" 

2. del: "efterlyser individuelle rettigheder og beregninger baseret på personlige indtægter 

for at afsløre det reelle omfang af kvinders fattigdom;" 

 
§ 72 
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1. del: "anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe reelle foranstaltninger 

mod skatteundgåelse og skattesvig som et vigtigt middel til at mindske de 

økonomiske uligheder og forbedre indsamlingen af skatteindtægter i 

medlemsstaterne;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at støtte etableringen af et mellemstatsligt FN-organ for 

skattesamarbejde og til at indlede drøftelser om et europæisk finansregister;" 

 
§ 73 

1. del: Teksten uden ordene: "inden for sundhed, boliger, det sociale område, beskæftigelse 

og uddannelse" og "indbyrdes tilnærmelse og harmonisering, hvor det er relevant," 

2. del: disse ord 

 


