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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 Steeve Briois' immunitet 

Betænkning: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: forslag til 

afgørelse 

 +  

 

 

2. Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien *** 

Henstilling: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for 

pesticider 

Forslag til afgørelse: B8-0077/2018 (flertal af Parlamentets medlemmer og 2/3 af de afgivne stemmer) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til afgørelse B8-0077/2018 (Formandskonferencen) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  

 

 

 

4. Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes 

nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I 

Betænkning: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 70 kor. udv. AN + 557, 89, 33 

Erklæring fra 

Kommissionen 

69 kor. udv.  +  

 

 

 

5. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I 

Betænkning: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 166 kor. udv. AN + 535, 104, 39 

Erklæring fra 

Kommissionen 

167 kor. udv.  +  

 

 

 

6. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 

Betænkning: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst AN + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF AN - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD AN - 143, 513, 24 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD AN - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF AN - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD AN - 145, 514, 25 

15 ENF AN - 93, 520, 65 

§ originaltekst div   

1/AN + 524, 153, 5 

2/AN + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD AN - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF AN - 90, 576, 10 

§ 26 § originaltekst div   

1/AN + 628, 15, 40 

2/VE + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL AN - 157, 500, 22 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 576, 56, 44 

3 +  

Efter § 27 11 EFDD AN - 208, 465, 12 

Efter § 29, ny 

overskrift 

19 S&D  +  

§ 31 § originaltekst AN + 549, 127, 7 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 565, 70, 42 

3 +  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § originaltekst div   

1/AN + 549, 125, 10 

2/AN + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF AN - 101, 519, 63 

§ originaltekst AN + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE AN + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

Efter § 46 6 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 479, 126, 78 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: Ændringsforslag 12 

GUE/NGL Ændringsforslag 3 

ENF: §§ 2, 31, ændringsforslag 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: Ændringsforslag 7, 8, 9, 10, 11, §§ 18, 26 (1. del), 27 (2. del), 32 (2. del), 35 (2. del), 

38,  40 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: § 32 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD: 

§ 18 
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1. del: "mener, som ECB's formand påpeger, at den monetære politik ikke er tilstrækkelig 

til at fastholde den økonomiske genopretning og heller ikke kan bidrage til at løse 

strukturproblemerne i den europæiske økonomi, medmindre den suppleres med 

gennemtænkte, socialt afbalancerede og rimelige langsigtede vækst- og 

konkurrencefremmende politikker på medlemsstatsplan i kombination med en 

forsvarlig finanspolitik og inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten;" 

2. del: "er derudover enigt med ECB i, at der er behov for at uddybe ØMU'ens 

institutionelle arkitektur for at støtte ovennævnte reformer og gøre euroområdet 

mere modstandsdygtigt over for makroøkonomiske chok;" 

 
§ 26 

1. del: "bemærker, at en længere periode med en næsten flad afkastkurve for rentesatsen 

kunne påvirke banksystemets stabilitet og rentabilitet;" 

2. del: "er enigt med ECB's vurdering af, at en banks rentabilitet i sidste ende afhænger af 

dens forretningsmodel samt af dens struktur og balance, uanset lave renter;" 

3. del: "bemærker ligeledes, at EU's banksektor er karakteriseret ved mangfoldighed, ikke 

mindst som følge af særlige nationale forhold, hvilket igen bidrager til det finansielle 

systems stabilitet;" 

 
§ 27 

1. del: "anerkender, at mens den nuværende politik med lave renter midlertidigt har en 

positiv virkning på størrelsen af misligholdte lån," 

2. del: "bør de høje risici, der er forbundet med misligholdte lån, bekæmpes effektivt på en 

struktureret måde;" 

3. del: "noterer sig ECB's og SSM's bestræbelser på at bistå og føre tilsyn med bankerne i 

euroområdet med henblik på at reducere deres eksponering for misligholdte lån, 

særlig ECB's vejledning af bankerne fra marts 2017 om forebyggelse af misligholdte 

lån og de foranstaltninger, som den har truffet vedrørende individuelle banker, samt 

den handlingsplan, der blev godkendt af Økofinrådet den 11. juli 2017, uden at det 

berører Parlamentets beføjelser med hensyn til lovgivning på niveau 1; påpeger, at 

en korrekt gennemførelse af Rådets handlingsplan kræver en fælles indsats fra 

banker, tilsynsmyndigheder, lovgivere og nationale myndigheder; opfordrer til 

stresstest kendetegnet ved bred dækning, metodemæssig relevans og robusthed; 

anbefaler en omhyggelig overvågning af udviklingen på ejendomsmarkederne; 

mener, at yderligere foranstaltninger bør sikre fuld respekt for Europa-Parlamentets 

beføjelser;” 

 
§ 32 

1. del: "bemærker den positive udtalelse fra ECB om oprettelsen af en europæisk 

indskudsgarantiordning (EDIS) som den tredje søjle i bankunionen;" 

2. del: "fremhæver den afgørende rolle, som indskudsgarantiordningen spiller for 

opbygningen af tillid og for at sikre lige sikkerhed af indskud inden for 

bankunionen; understreger, at EDIS kan bidrage til at fremme og sikre finansiel 

stabilitet; " 

3. del: "erkender, at risikodeling og risikoreduktion skal gå hånd i hånd;" 

 
§ 35 

1. del: "er enigt med ECB om betydningen af fysiske penge som lovlige betalingsmidler, 

eftersom euroen er eneste lovlige betalingsmiddel inden for euroområdet, og minder 

alle medlemsstaterne i euroområdet om, at accept af euromønter og -sedler bør være 

reglen i transaktioner i detailhandelen, uden at det berører den berørte medlemsstats 

ret" 

2. del: "til at indføre øvre grænser for kontantbetalinger med henblik på" 
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3. del: "at bekæmpe hvidvaskning af penge, skattesvig og finansiering af terrorisme og 

organiseret kriminalitet; foreslår, at Eurosystemet bør udstede mindesedler med 

billede af Karl den Store, der også ville være lovlige betalingsmidler;" 

 
§ 38 

1. del: "opfordrer ECB til fortsat at yde den nødvendige støtte til Grækenland og enhver 

anden medlemsstat i gennemgangen af gennemførelsen af programmet for finansiel 

bistand;" 

2. del: "mener, at en sådan støtte, uden at dette berører ECB's uafhængige status, kan 

omfatte medtagelse af græske statsobligationer i PSPP, på grundlag af de kriterier for 

støtteberettigelse, der gælder alle medlemsstater, samt udvidelsen af CBPP3-

programmet til at omfatte græske juridiske enheder, der forvaltes i henhold til 

offentlig ret og privatret, i overensstemmelse med de samme kriterier for 

støtteberettigelse;" 
 

 

7. Hurtigere innovation inden for ren energi 

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 559, 63, 43 

 


