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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. Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union 

Betænkning: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 601, 43, 27 

 

 

Diverse: 

Betragtning L ændres således: 

”L. der henviser til, at ifølge en nylig undersøgelse bestilt af Parlamentet, kan virkningen af det 

rekreative fiskeri variere mellem fiskebestande, hvilket svarer til 2 % (makrel) - 43 % (lubbe) af den 

samlede fangst” 

 

Betragtning X ændres således: 

”X. der henviser til, at rekreativt fiskeri i visse tilfælde udgør en betydelig del af den samlede 

fiskeridødelighed for bestanden og derfor bør tages i betragtning ved fastsættelsen af 

fiskerimuligheder; der henviser til, at det rekreative fiskeris skønsmæssige procentvise bidrag til de 

samlede fangster varierer meget afhængigt af målarter - fra 2 % for makrel til 43 % for lubbe, i 

følge en nylig undersøgelse bestilt af Parlamentet;” 
 

2. Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-

derivataftaler og transaktionsregistre ***I 

Betænkning: Werner Langen (A8-0181/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed 1 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk 

luftfartssikkerhedsagentur ***I 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 382 kor. udv. AN + 558, 71, 48 

 

 

4. Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I 

Betænkning: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 47 kor. udv. AN + 612, 56, 11 

Erklæringer fra 

Kommissionen 

48 kor. udv.  +  

 

 

5. Modernisering af uddannelser i EU 

Betænkning: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 32 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 79 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 97 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 136 § originaltekst vs/VE + 473, 158, 37 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 532, 75, 71 
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Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer 

§ 136 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer 

§ 32 

1. del: "fastholder, at der på alle niveauer i uddannelsessystemerne er behov for at holde sig 

kønsaspektet for øje og derfor tage hensyn til behovet hos personer, der er udsat for 

forskellige former for forskelsbehandling," 

2. del: "herunder personer med handicap, LGBTI-personer og personer fra marginaliserede 

samfundsgrupper;" 

 
§ 79 

1. del: "opfordrer til øget samarbejde mellem medlemsstaterne i forbindelse med 

moderniseringen af uddannelse;" 

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at begynde at gennemføre principperne under den 

europæiske søjle for sociale rettigheder, der omfatter metoder til at reducere ulighed 

i Europa gennem uddannelse, efteruddannelse og livslang læring;" 

 
§ 97 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe kønsstereotyper inden for uddannelse for 

at sikre, at kvinder har de samme muligheder og den samme valgfrihed med hensyn 

til den karriere, de ønsker at forfølge; er i denne forbindelse bekymret over de 

stereotyper, der stadig eksisterer i undervisningsmaterialet i nogle medlemsstater, og 

lærernes forskellige adfærdsmæssige forventninger til piger og drenge; påpeger, at 

det er nødvendigt at indarbejde princippet om kønsligestilling både i lærernes grund- 

og videreuddannelse samt i undervisningspraksisser med henblik på at fjerne alle 

hindringer for, at eleverne kan indfri deres fulde potentiale uanset deres køn;" 

2. del: " opfordrer medlemsstaterne til ved gennemførelsen af ligestillingsforanstaltninger i 

regionale uddannelsessystemers uddannelsesprogrammer og læseplaner at tage 

særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi i betragtning af den omfattende 

vold mod kvinder, som registreres der; understreger, at uddannelsessystemer på alle 

niveauer skal omfatte et kønsaspekt og tage hensyn til behovet hos personer, der 

udsættes for forskelsbehandling;" 
 

 

6. På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor 

Betænkning: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 605, 38, 30 

 


