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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. Hviderusland 

Forslag til beslutning: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0197/2018  

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Diverse 

Anna Záborská (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0197/2018. 
 

 

2. Filippinerne 

Forslag til beslutning: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, 

B8-0208/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0198/2018 

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

Efter § 13 1 GUE/NGL AN - 139, 466, 24 

§ 14 2 GUE/NGL div   

1/AN - 170, 443, 17 

2/AN - 77, 492, 67 

§ originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL Ændringsforslag 1, 2 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 14 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

ændringsforslag 2 

1. del: teksten uden ordene: "og mener, at de igangværende frihandelsforhandlinger bør 

stilles i bero, indtil menneskerettighedssituationen i landet er forbedret" 

2. del: disse ord 

 
§ 14 

1. del: teksten uden ordene: "selv om udviklingen i gennemførelsen af GSP+- 

konventionerne overvejende har været positiv" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Anna Záborská (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-

0198/2018. 
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3. Situationen i Gazastriben 

Forslag til beslutning: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, 

B8-0212/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0191/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 3 § originaltekst vs +  

§ E § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 524, 30, 92 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § 3, § E 
 

Diverse 

Ændringsforslag 1 var blevet taget tilbage. 

Bart Staes (Verts/ALE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-

B8-0191/2018 tilbage. 
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4. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et 

minimumsniveau for normalsatsen * 

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 562, 58, 22 

 

 

5. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 

hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I 

Betænkning: Krišjānis Kariņš  og Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 2 kor. udv. AN + 574, 13, 60 

 

 

6. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 

dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne 

køretøjer ***I 

Betænkning: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 356 kor. udv. AN + 547, 83, 16 

 

 

7. Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I 

Betænkning: Martin Häusling (A8-0311/2015) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 403 kor. udv. AN + 466, 124, 50 

Kommissionens 

erklæringer 

404 kor. udv.  +  

 

 

8. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * 

Betænkning: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

kor. udv.  +  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – særskilt 

afstemning 

24 kor. udv. div   

1 +  

2/VE + 331, 311, 9 

28 kor. udv. div   

1 +  

2/VE - 283, 362, 3 

30 kor. udv. div   

1 +  

2/VE - 309, 322, 17 

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 452, 156, 39 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

ændringsforslag 24 

1. del: teksten uden ordene: "løngennemsigtighed og lønrevisioner for" 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 28 
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1. del: teksten uden ordene: "f.eks. gennem bedre adgang til relevante oplysninger i 

virksomheder og indførelse af bestemmelser om inddragelse af arbejdstagerne i 

virksomhedsanliggender." 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 30 

1. del: teksten uden ordene: "såsom indvandrere eller etniske minoriteter" 

2. del: disse ord 
 

 

9. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 – Sektion I – Europa-

Parlamentet 

Betænkning: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 1 EFDD  -  

§ 4 2 EFDD  -  

18 ENF AN - 76, 552, 16 

§ 8 12 PPE VE + 316, 292, 29 

§ 13 3 EFDD  -  

19 ENF AN - 81, 547, 14 

§ 14 20 ENF  -  

Efter § 21 4 EFDD AN - 231, 330, 78 

§ 24 21 ENF AN - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

§ 26 § originaltekst AN + 491, 101, 35 

Efter § 28 6 EFDD AN - 134, 438, 57 

22 ENF AN - 95, 495, 44 

§ 30 13 PPE div   

1/VE + 377, 229, 27 

2/VE + 350, 262, 23 

§ 31 24 Verts/ALE AN - 265, 336, 40 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

14 PPE VE + 342, 284, 20 

Efter § 31 25 Verts/ALE AN - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE AN - 270, 354, 20 

§ 32 15S PPE VE - 300, 336, 5 

Efter § 32 23 ENF AN - 130, 471, 41 

§ 33 27 Verts/ALE AN - 206, 404, 18 

§ 34 16 PPE VE - 273, 317, 48 

§ 36 17 PPE VE - 233, 385, 29 

§ originaltekst AN + 407, 208, 28 

§ 38 § originaltekst AN + 575, 28, 40 

Efter § 38 7 EFDD AN - 130, 473, 36 

Efter § 45 8 EFDD AN - 108, 491, 37 

Efter § 46 28 Verts/ALE  -  

Efter § 52 9 EFDD  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 455, 123, 72 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 24, 25, 26, 27, § 38 

EFDD ændringsforslag 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL ændringsforslag 6, § 36 

ECR, PPE: § 26 

ENF: ændringsforslag 18, 19, 21, 22, 23 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL § 36 

PPE: § 26 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

ændringsforslag 13 

1. del: teksten uden ordene: "uden at det medfører ekstra omkostninger eller administrative 

byrder for Parlamentets administration" og: "hvilket vil være i modstrid med 

personalenedskæringsplanen" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Ændringsforslag 10 og 11 var taget tilbage. 
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10. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af 

forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området 

erhvervsstatistik ***I 

Betænkning: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Afgørelse 

om at indlede 

interinstitutionelle 

forhandlinger 

AN + 320, 312, 17 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

 endelig afstemning 

 

Diverse 

S&D, Verts/ALE og GUE/NGL, havde anmodet om afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 

69c. 
 

 

11. Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske 

journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová 

Forslag til beslutning: B8-0186/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0186/2018  

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

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 417, 178, 48 

§ 8 § originaltekst div   

1/AN + 636, 1, 12 

2/AN + 527, 87, 29 

Efter § 13 1 EFDD VE + 379, 230, 39 

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

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1/AN + 515, 117, 16 

2/AN + 526, 89, 26 

§ 17 3 Verts/ALE VE + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § originaltekst AN + 477, 116, 15 

§ G § originaltekst AN + 529, 90, 23 

§ L 2 Verts/ALE VE + 331, 266, 42 

§ N § originaltekst vs +  

§ Q § originaltekst vs +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 402, 206, 35 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 573, 27, 47 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 8 (2. del), 16 (2. del), 20, § G, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: § 20, § D 

S&D: §§ N, Q 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 8 

1. del: "konstaterer, at whistleblowere har vist sig at være en uundværlig ressource for den 

undersøgende journalistik og for en uafhængig presse, og at garanteret 

kildebeskyttelse er en afgørende forudsætning for pressefriheden; understreger 

derfor, at whistleblowere bidrager til at fremme demokrati, gennemsigtighed i det 

politiske og økonomiske liv og en informeret offentlighed; opfordrer de slovakiske 

myndigheder og samtlige medlemsstater til at sikre, at undersøgende journalister og 

whistleblowere kan regne med beskyttelse af deres personlige sikkerhed og levevej;" 
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2. del: "opfordrer Kommissionen til at foreslå et effektivt, omfattende og horisontalt EU-

direktiv om beskyttelse af whistleblowere ved fuldt ud at støtte Europarådets 

rekommandationer og Parlamentets beslutninger af 14. februar 2017(6) og 24. 

oktober 2017;" 

 
§ 16 

1. del: "opfordrer Rådet til sammen med de deltagende medlemsstater at oprette en 

europæisk anklagemyndighed snarest muligt" 

2. del: "af hensyn til den koordinerede indsats mod svig i EU og andre forbrydelser mod 

EU's finansielle interesser" 

 

S&D: 

§ 4 

1. del: "opfordrer den centrale anklagemyndighed i Slovakiet til at genoptage behandlingen 

af den anmeldelse, som Jan Kuciak indgav efter at være blevet udsat for trusler," 

2. del: "og til at efterforske forlydenderne om, at der blev lækket personlige oplysninger, 

efter at han havde indgivet flere aktindsigtsbegæringer til de slovakiske 

myndigheder;" 

 
§ 17 

1. del: teksten uden ordene: "og hvoraf det fremgår, at udvælgelsen af de ledende anklagere 

menes at være stærkt politiseret, og at der har været fremsat flere påstande om 

korruption blandt topembedsmænd, uden at disse påstande har ført til en egentlig 

efterforskning" 

2. del: disse ord 

 
§ V 

1. del: teksten uden ordene: "at det desuden blev påpeget, at udvælgelsen af de ledende 

anklagere er særdeles politiseret, og" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Ændringsforslag 5-8 var annulleret. 
 

 

12. Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, 

der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den 

Europæiske Union 

Forslag til beslutning: B8-0189/2018 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0189/2018 (LIBE) 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 489, 137, 14 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD endelig afstemning 
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13. Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at 

to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet 

Forslag til beslutning: B8-0194/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0194/2018 

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

Før § 1 2 ENF  -  

§ 1 3 ENF  -  

Efter § 3 4 ENF  -  

5 ENF AN - 90, 524, 12 

Før § A 1 ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 607, 7, 18 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL endelig afstemning 

ENF: ændringsforslag 5 
 

Diverse 

Forslag til beslutning B8-0196/2018 var taget tilbage. 
 

 

14. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

Betænkning: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst AN + 479, 112, 25 

§ 6 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 13 4 ALDE  -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 393, 129, 101 

§ 16 5 ALDE VE - 199, 414, 5 

§ 17 6S ALDE  -  

§ 18 7 ALDE div   

1 -  

2 +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 22 8 ENF AN - 128, 479, 12 

Efter § A § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ E § originaltekst vs +  

§ I § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 456, 115, 47 

§ J § originaltekst vs/VE + 347, 244, 23 

§ K § originaltekst vs +  

§ N 1 ALDE VE - 210, 373, 28 

§ O 2S ALDE  -  

§ originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1 +  

2 +  

§ P 3 ALDE  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ R § originaltekst AN + 309, 273, 34 

§ U § originaltekst vs/VE + 301, 253, 64 

§ Y § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 518, 50, 46 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: §§ 1, 14 (2. del), § I (2. Del), R 

ENF: ændringsforslag 8 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ E, J, Y 

ECR: § 1, §§ K, R, U 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE 

§ A 

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

2. del: disse ord 

 

S&D: 

ændringsforslag 7 

1. del: teksten uden ordet ”hovedsagelig” 

2. del: dette ord 

 

ECR: 

§ 6 

1. del: teksten uden ordene: "den klare afgrænsning" 

2. del: disse ord 

 
§ 14 

1. del: teksten uden ordene: "understreger, at den begrænsede anvendelse af proceduren 

med "gult kort" kunne tyde på, at nærhedsprincippet i det store og hele bliver 

overholdt inden for EU; mener derfor, at de proceduremæssige mangler ved 

varslingssystemet ikke bør betragtes som et afgørende bevis på en manglende 

overholdelse af nærhedsprincippet;" 
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2. del: disse ord 

 
§ I 

1. del: teksten uden ordene: "som naturlige repræsentanter for det europæiske folk; " 

2. del: disse ord 

 
§ O 

1. del: "der henviser til, at varslingssystemet kan suppleres med det system, der i dag giver 

de nationale parlamenter mulighed for at fremsætte konstruktive forslag, som 

Kommissionen kan overveje," 

2. del: "under behørig hensyntagen til dens initiativret" 

 
§ P 

1. del: "der henviser til, at flere nationale parlamenter har udtrykt deres interesse i et 

instrument til at forbedre den politiske dialog, som ville give dem mulighed for at 

komme med konstruktive forslag, som Kommissionen kan overveje," 

2. del: "under behørig hensyntagen til Kommissionens initiativret, efter først at have sikret 

sig Parlamentets støtte;" 

 

PPE, ECR: 

§ 18 

1. del: "foreslår i overensstemmelse med den politiske dialog, som Kommissionen 

lancerede i 2016, at der gøres fuld brug af det system, hvorved de nationale 

parlamenter kan sende konstruktive forslag til Kommissionen med det formål at øve 

en positiv indflydelse på EU-debatten og Kommissionens initiativret; foreslår i 

denne forbindelse, at Kommissionen kunne have skønsbeføjelse til enten at 

acceptere det pågældende forslag eller give et formelt svar med fremhævelse af 

grundene til ikke at gøre det;" 

2. del: "påpeger, at en sådan procedure ikke kan bestå i en initiativret eller retten til at 

trække lovgivning tilbage eller ændre lovgivning, da den ellers ville underminere 

"EU-metoden" og kompetencefordelingen mellem det nationale og det europæiske 

niveau og derfor stride mod traktaterne;" 

3. del: "anbefaler samtidig, at lovgivningsinitiativretten i tilfælde af en fremtidig revision af 

traktaterne hovedsagelig tildeles Europa-Parlamentet som den direkte repræsentant 

for EU-borgerne;" 
 

 

15. Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik 

Betænkning: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst AN - 296, 303, 7 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 575, 7, 16 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 36 § originaltekst vs +  

§ 38 § originaltekst vs +  

§ 50 § originaltekst vs/VE - 288, 293, 8 

§ 56 § originaltekst vs/VE + 319, 236, 32 

§ 66 § originaltekst vs +  

§ 69 § originaltekst vs +  

Efter § 69 1 Verts/ALE AN + 284, 273, 30 

§ 70 § originaltekst vs/VE - 230, 328, 28 

§ 72 § originaltekst vs +  

§ 80 § originaltekst vs -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 445, 104, 38 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, § 6 

GUE/NGL § 19 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: §§ 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: § 6 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 19 

1. del: "mener, at Kommissionen bør kontrollere, at de nationale konkurrencemyndigheder 

er passende udstyret med finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer, så de kan 

udføre deres arbejde fuldstændig uafhængigt, og at deres direktører og øverste 

ledelse vælges eller udnævnes på gennemsigtig vis uden politisk indflydelse; 

understreger, at det er afgørende, at de nationale konkurrencemyndigheder er 

uafhængige, bl.a. hvad angår deres budget, med henblik på at sikre en effektiv 

håndhævelse af EU's konkurrenceregler; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder offentliggør årlige beretninger med statistikker 

og en begrundet sammenfatning af deres aktiviteter, og anmoder Kommissionen om 

at indsende en årlig beretning til Parlamentet med disse hovedpunkter;" 
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2. del: "mener, at de nationale konkurrencemyndigheder skal have procedurer, der sikrer, at 

deres medarbejdere og direktører i en rimelig periode, efter at de har forladt deres 

stilling, afstår fra at beskæftige sig med arbejde, der kan medføre en 

interessekonflikt i forbindelse med en bestemt sag, som de var involveret i, mens de 

var hos den nationale konkurrencemyndighed;" 

3. del: "understreger betydningen af Det Europæiske Konkurrencenetværk, der udgør en 

platform for regelmæssige udvekslinger mellem Kommissionen og de nationale 

konkurrencemyndigheder, med henblik på at sikre effektiv og konsekvent 

anvendelse af konkurrencereglerne; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de 

nationale konkurrencemyndigheders udtalelser;" 
 

 

16. Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa 

Forslag til beslutning: B8-0188/2018, B8-0195/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0188/2018 

(ENVI) 

§ 11 § originaltekst AN + 306, 263, 9 

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhe)  +  

Forslag til beslutning B8-0195/2018 

(ENF) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ECR: § 11 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE § 11 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene: ”fremme en mere harmoniseret og bedre afstemt plan for 

vaccinationer i hele EU” 

2. del: disse ord 
 

 

17. Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre 
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Betænkning: Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 36 2 S&D  -  

§ C 1 S&D VE - 237, 305, 17 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 475, 51, 28 

 

 

 

18. Gennemførelsen af Bolognaprocessen – status og opfølgning 

Forslag til beslutning: B8-0190/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0190/2018 

(CULT) 

Efter § 9 3 GUE/NGL AN + 276, 226, 44 

Efter § A 1 GUE/NGL AN + 311, 186, 49 

Efter § A 2 GUE/NGL AN - 87, 445, 16 

§ D § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ D 

1. del: teksten uden ordene: ”fremme beskæftigelsesegnetheden og konkurrenceevnen” 

2. del: disse ord 

 


