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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 

§ betragtning/punkt 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og 

Madagaskar *** 

Henstilling: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og 

USA *** 

Henstilling: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling * 

Betænkning: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 599, 37, 39 

 

 

4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: 

EGF/2017/009 FR/Air France 

Betænkning: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet + 3/5 af 

de afgivne stemmer) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 549, 88, 39 

 

 

5. Byers rolle i Unionens institutionelle ramme 

Betænkning: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 499, 70, 102 

 

 

6. 3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar 

Betænkning: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 631, 27, 19 

 

Diverse 

Berigtigelse: alle sprogversioner 
 

 

7. Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ***I 

Betænkning: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

AN - 149, 491, 36 

Foreløbig aftale 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 3 kor. udv. AN + 478, 179, 23 

Fælles erklæring 4 kor. udv.  +  

Kommissionens 

erklæring 

5 kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt 

Tekst som helhed 3PC kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg - afstemning 

under ét 

1PC kor. udv.  ↓  

Artikel 6, efter § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1PC kor. udv.  ↓  

3PC kor. udv.  ↓  

Artikel 12, efter § 1 7 Verts/ALE  ↓  

3PC kor. udv.  ↓  

Artikel 13, § 1 1PC=  

8= 

kor. udv., 

Verts/ALE 

 ↓  

3PC kor. udv.  ↓  

Artikel 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3PC kor. udv.  ↓  

1PC kor. udv.  ↓  

Artikel 16, efter § 1 10 Verts/ALE  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE ændringsforslag 2, 11 

EFDD ændringsforslag 2 
 

 

8. Integrerede landbrugsstatistikker ***I 

Betænkning: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 57 kor. udv. AN + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Indberetning om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske 

Union ***I 

Betænkning: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

Kommissionens 

forslag 

AN + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende 

merværdiafgift * 

Betænkning: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-9 

13-41 

kor. udv.  +  

Artikel 7, § 4 42 ECR  +  

10 kor. udv.  ↓  

11 kor. udv.  ↓  

12 kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 568, 56, 56 
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11. Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden 

Betænkning: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF  -  

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § originaltekst div   

1 -  

2 +  

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 80 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3/VE + 373, 97, 209 

§ I § originaltekst vs/VE - 164, 313, 200 

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

3 +  

4 +  

5 +  

§ S § originaltekst div   

1 -  

2 +  

Afstemning: beslutning fra AFET-Udvalget 

(teksten som helhed) 

AN + 534, 71, 73 

 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

mindst 76 

medlemmer: 

§ I 

  
 

 

 

Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer: 

§ J 

1. del: "der henviser til, at kvinder fra oprindelige folk støder på hindringer med hensyn til 

seksuel og reproduktiv sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder" uden 

ordene "og seksuelle og reproduktive rettigheder" 

2. del: "og seksuelle og reproduktive rettigheder" 

3. del: "herunder manglende rådgivning om seksuel og reproduktiv sundhed, manglende 

adgang til udstyr og forsyninger" 

4. del "og tilstedeværelsen af en lovgivning, der forbyder abort selv i tilfælde af voldtægt," 

5. del "hvilket fører til høje niveauer af mødredødelighed, teenagegraviditeter og seksuelt 

overførte sygdomme;" 

 
§ S 

1. del: "der henviser til, at den stigende liberalisering og deregulering af markedet har ført 

til direkte udenlandske investeringer på oprindelige folks territorier uden deres 

forudgående samtykke eller en egentlig høringsproces, hvilket har resulteret i 

krænkelser af de menneskerettigheder, der gælder for oprindelige folk;" 

2. del: "der henviser til, at udvikling ikke kan måles på grundlag af vækstindikatorer, men 

først og fremmest bør tage højde for nedbringelse af fattigdom og ulighed;" 

 
§ 48 

1. del: "opfordrer EU til at leve op til sine ekstraterritoriale forpligtelser hvad angår 

menneskerettighederne" 
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2. del: "og har besluttet at anmode Kommissionen om forslag til retsakter og at arbejde 

sammen med Det Europæiske Råd om at udarbejde ny lovgivning med henblik på at 

forebygge og straffe ekstraterritoriale krænkelser af rettighederne for oprindelige 

folk og lokalsamfund;" 

3. del: "opfordrer EU til at udarbejde klare adfærdsregler og regulerende rammer for 

ekstraterritoriale virksomheder og investorer, der falder ind under dens jurisdiktion, 

med henblik på at sikre, at de respekterer oprindelige folks og lokalsamfunds 

rettigheder, og at de kan drages til ansvar og straffes, når deres aktiviteter resulterer i 

krænkelser af disse rettigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje effektive 

mekanismer om due diligence-forpligtelser for virksomheder for at sikre, at 

importerede varer ikke er forbundet med land grabbing og alvorlige krænkelser af 

oprindelige folks rettigheder; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at 

udvikle operationelle værktøjer til at give vejledning til ansatte i EU-

delegationerne;" 

 
§ 52 

1. del: "understreger, at klimaændringerne har direkte indvirkning på kvinder fra 

oprindelige folk, idet de tvinger dem til at opgive deres traditionelle praksisser eller 

fordriver dem, hvorved de risikerer at blive udsat for vold, misbrug eller udnyttelse; 

opfordrer alle stater, herunder EU og medlemsstaterne, til at inddrage oprindelige 

folk, navnlig kvinder fra oprindelige folk og lokalsamfund i landdistrikterne, i deres 

strategier til at tackle klimaændringerne og i udformningen af effektive strategier for 

tilpasning til og afbødning af klimaændringer, idet der tages hensyn til 

kønsspecifikke faktorer; anmoder om, at problemet med klimaforårsagede 

fordrivelser tages alvorligt;" 

2. del: "er åben over for en drøftelse om at fastsætte en bestemmelse om "klimamigration"; 

opfordrer til nedsættelse af et panel af eksperter, der skal undersøge dette spørgsmål 

på internationalt plan, og opfordrer indtrængende til, at problematikken omkring 

klimamigration sættes på den internationale dagsorden;" 

3. del: "opfordrer til øget internationalt samarbejde med henblik på at sikre 

modstandsdygtighed over for klimaændringer;" 

 
§ 57 

1. del: "understreger, at bilaterale investeringsaftaler kan have en negativ indvirkning på 

oprindelige folks rettigheder og begrænse deres deltagelse i beslutningsprocessen;" 

2. del: "minder om regeringers ret til at regulere i offentlighedens interesse; minder 

ligeledes om, at internationale investeringsaftaler skal overholde den internationale 

menneskerettighedslovgivning, herunder bestemmelserne om oprindelige folk, og 

opfordrer til mere gennemsigtighed i denne henseende, især gennem oprettelse af 

passende høringsprocedurer og -mekanismer i samarbejde med oprindelige folk; 

opfordrer institutioner for udviklingsfinansiering, der finansierer investeringer, til at 

styrke deres forholdsregler vedrørende menneskerettigheder, således at det sikres, at 

udnyttelse af jord og ressourcer i udviklingslandene ikke fører til krænkelser eller 

overtrædelser af menneskerettighederne, især med hensyn til oprindelige folk;" 

 
§ 66 

1. del: "opfordrer alle stater til at sikre, at kvinder og piger fra oprindelige folk har adgang 

til sundhedsydelser af høj kvalitet og til rettigheder forbundet hermed, især seksuelle 

og reproduktive sundhedsydelser og rettigheder:" 

2. del: "opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fremme deres adgang til 

seksuelle og reproduktive sundhedsydelser i EU's programmer for 

udviklingssamarbejde;" 

 
§ 80 
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1. del: "minder om artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om 

princippet om udviklingsvenlig politikkohærens;" 

2. del: "bemærker med bekymring, at EU's energi-, landbrugs-, handels- og 

investeringspolitikker har vist sig at føre til land grabbing i tredjelande, og at opkøb 

af større landområder har en negativ indvirkning på oprindelige folks adgang til 

jord;" 

3. del: "beklager, at man i forbindelse med den igangværende revision af direktivet om 

vedvarende energi hidtil har undladt at indføre sociale og bæredygtighedsrelaterede 

kriterier, som tager hensyn til risikoen for land grabbing; minder om, at direktivet 

bør være i overensstemmelse med internationale standarder om 

jordbesiddelsesrettigheder;" 
 

 

 

 

12. Klimadiplomati 

Betænkning: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 11 1 mindst 76 

medlemmer 

AN + 326, 319, 23 

§ originaltekst div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 488, 113, 72 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE ændringsforslag 1, § 11 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

mindst 76 medlemmer: 

§ 11 

1. del: "anerkender, at klimaændringer skærper de omstændigheder, der fører til migration i 

sårbare områder, og minder om, at migrationen fremover vil stige i omfang, hvis de 

negative konsekvenser af klimaændringerne ikke håndteres på passende vis;" 

2. del: "finder det derfor vigtigt at arbejde hen imod etableringen af en alment accepteret 

definition af betegnelsen "klimaflygtning" i FN med henblik på at etablere en 

international retlig ramme for personer, der er fordrevet på grund af virkningerne af 

klimaændringerne, og vedtagelsen af en fælles tilgang til beskyttelse af 

klimaflygtninge; opfordrer EU til aktiv deltagelse i debatten om betegnelsen 

"klimaflygtning", herunder en eventuel juridisk definition heraf på internationalt 

plan;" 

 


