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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. Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i 

Chisinau 

Forslag til beslutning: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, 
B8-0332/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 343, 35, 160 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Forslag til beslutning: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, 
B8-0334/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0323/2018 

(PPE,  S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § originaltekst  + ændret mundtligt 

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 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Michaela Šojdrová havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 10: 

"10. roser den indsats, der er gjort af FN's mission i Somalia (UNSOM) i alle dets facetter og 

navnlig i overvågningen af menneskerettighedssituationen i landet såvel som FN's Sikkerhedsråds 

resolution om at forlænge missionens mandat frem til 31. marts 2019; roser den indsats, der er 

gjort af Den Afrikanske Union for at genskabe en grad af stabilitet i Somalia og til at organisere 

den politiske overgangsproces; opfordrer til bedre EU-overvågning og kapacitetsopbygning for at 

sikre retsforfølgning af overgreb fra AMISOM's side, ikke mindst i betragtning af, at EU tegner sig 

for størstedelen af dets finansiering; opfordrer kraftigt AMISOM til fuldt ud at gennemføre deres 

mandat til at beskytte civilbefolkningen;" 
 

 

3. Burundi 

Forslag til beslutning: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, 
B8-0339/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § originaltekst vs +  

§ M § originaltekst vs +  

§ N § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0333/2018  ECR  ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL: § 12, §§ M, N 
 

 

4. Ophavsret på det digitale indre marked ***I 

Betænkning: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: afgørelse 

om indledning af 

interinstitutionelle 

forhandlinger 

AN - 278, 318, 31 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb Verts/ALE 

  
 

Afstemning anmodet om, jf. forretningsordenes artikel 69c, af Verts/ALE-, EFDD- og GUE/NGL-

Gruppen og følgende medlemmer: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Det europæiske borgerinitiativ ***I 

Betænkning: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: afgørelse 

om indledning af 

interinstitutionelle 

forhandlinger 

AN + 475, 154, 6 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb: GUE/NGL, EFDD, ENF 

  
 

Diverse 

Afstemning anmodet om, jf. forretningsordenes artikel 69c, af Verts/ALE-, GUE/NGL-, ENF- og 

EFDD-Gruppen og følgende medlemmer: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger * 

Betænkning: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 547, 73, 17 

 

 

7. EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)  ***I 

Betænkning: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 363 kor. udv. AN + 494, 115, 30 

Fælles erklæring 364 kor. udv.  +  

 

 

 

8. EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols 

opgaver ***I 

Betænkning: Kinga Gál (A8-0323/2017) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 3 kor. udv. AN + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I 

Betænkning: Ingeborg Gräßle et Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 653 kor. udv. AN + 485, 41, 109 

Kommissionens 

erklæring 

654 kor. udv.  +  

Fælles erklæring 655 kor. udv.  +  

 

 

 

10. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer 

inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ***I 

Betænkning: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 108 kor. udv. AN + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Budget 2019 - Mandat for trepartsmødet 

Betænkning: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

Efter § 1 35 GUE/NGL AN - 89, 506, 41 

§  AN + 369, 251, 14 

mundtlig ændring 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

Efter § 4 1 PPE div   

1/AN + 458, 108, 67 

2/AN + 309, 181, 136 

3 S&D VE + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ originaltekst vs +  

Efter § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

Efter § 9 37 GUE/NGL  -  

Efter § 10 17 EFDD AN - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

Efter § 21 38 GUE/NGL AN - 87, 474, 72 

§ 25 § originaltekst vs +  

Efter § 28 18 EFDD AN - 118, 485, 24 

Efter § 30 19 EFDD AN - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL VE - 244, 383, 4 

Efter § 31 2 PPE AN + 454, 135, 33 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Efter § 32 40 GUE/NGL AN - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL AN - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL AN - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL AN - 72, 525, 26 

Efter § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL AN - 154, 437, 40 

Efter § 38 27 GUE/NGL AN - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL AN - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD AN - 145, 372, 104 

10 ENF AN - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF AN - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

Efter § 58 32 GUE/NGL AN - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF AN - 114, 495, 10 

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 60 22 EFDD VE - 254, 368, 8 

23 EFDD AN - 207, 376, 44 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 62 13S ENF  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 399, 146, 87 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: ændringsforslag 1 

EFDD: ændringsforslag 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: ændringsforslag 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: ændringsforslag 10, 11, 12 

S&D: mundtlige ændringsforslag 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL §§ 6, 25 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL: 

§ 60 

1. del: "noterer sig den samlede stigning i budgetforslaget for 2019 for så vidt angår 

bevillingerne til de decentrale agenturer og organer på 10,8 % (uden hensyntagen til 

formålsbestemte indtægter) og + 259 stillinger; glæder sig over, at de fleste 

agenturer øger deres egne budgetter, samtidig med at bidraget fra EU falder; 

bemærker i denne forbindelse, at Parlamentet i øjeblikket er i færd med at undersøge 

mulighederne for yderligere at udvide gebyrfinansieringen af de decentrale 

agenturer; bemærker med tilfredshed, at agenturer med "nye opgaver" (ESMA, eu-

LISA og Frontex) tildeles en betydelig forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne og af 

stillingsfortegnelsen; opfordrer til yderligere finansiel støtte til de agenturer, der 

beskæftiger sig med migrations- og sikkerhedsmæssige udfordringer; mener, at 

Europol og Eurojust bør styrkes yderligere," 

2. del: "og at EASO bør modtage passende finansiering til sin omdannelse til Det 

Europæiske Asylagentur;" 

 

ALDE: 

ændringsforslag 1: 

1. del: "glæder sig over lanceringen af Discover EU, tildelingen af 15 000 interrailbilletter 

til 18-årige europæere i 2018 samt Kommissionens forslag om 700 mio. EUR til 

FFR 2021-2027, hvilket passer godt sammen med EU's ambitioner om at fremme 

læringsmobilitet, aktivt medborgerskab, social inklusion og solidaritet blandt alle 

unge;" 

2. del: "beklager, at Kommissionen ikke har foreslået nogen bevillinger for 2019 og 2020; 

er fast besluttet på at fortsætte den forberedende foranstaltning i 2019 og 2020;" 
 

Diverse 

Ordføreren havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag om et nyt stykke efter stk. 1: 

"1a.  Understreger, at EU skal være frontløber i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig 

udvikling (SDG) ved mainstreaming heraf i alle EU's politikker;" 

 

Ordføreren havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 2: 
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"40a. glæder sig over Det Europæiske Råds anmodning af 28. juni 2018 om at styrke 

Frontex yderligere gennem øgede ressourcer og et styrket mandat; anmoder om yderligere 

oplysninger om, hvor mange ansatte medlemsstaterne vil sende, og hvor mange ansatte 

agenturet selv har direkte behov for; opfordrer Kommissionen til at tilpasse sit udkast til 

budget i overensstemmelse dermed i ændringsskrivelsen i efteråret; glæder sig også over 

de yderligere 45,6 mio. EUR, der tildeles for at støtte Grækenland og Spanien i deres 

forvaltning af strømmen af ankommende migranter på deres område; understreger, at en 

effektiv grænsekontrol skal ledsages af passende pleje af ankommende migranter;" 
 

 

12. Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

Betænkning: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1, litra c § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra g 1 EFDD AN - 98, 518, 7 

§ 1, litra h 2 EFDD AN - 57, 537, 17 

§ 1, litra i 3S EFDD AN - 72, 489, 56 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 434, 158, 25 

§ 1, litra j 4S EFDD AN - 133, 470, 14 

§ 1, point n 5S EFDD AN - 67, 531, 18 

§ 1, litra j § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra s § originaltekst vs +  

§ 1, litra x § originaltekst div   

1/VE - 286, 289, 32 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE + 289, 287, 32 

3/AN - 267, 304, 36 

§ 1, litra z 6S EFDD AN - 44, 546, 16 

§ 1, litra aa § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 1, litra as 7 EFDD AN - 118, 469, 17 

§ 1, litra aao § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 355, 248, 5 

§ 1, litra aap § originaltekst div   

1/AN + 432, 127, 46 

2/AN + 371, 174, 48 

3/AN + 552, 31, 14 

4/AN + 416, 132, 52 

5/AN + 368, 204, 33 

§ 1, litra abm 

 

8 EFDD AN - 142, 460, 9 

§ originaltekst AN - 269, 324, 17 

Afstemning: henstilling (tekst som helhed) AN + 390, 103, 110 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 § 1, litra i (2. del) 

PPE: § 1, litra x (3. del), § 1, litra abm 

S&D: § 1, litra aap 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

EFDD: § 1, point s 

PPE: § 1, litra abm 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD: 

§ 1, litra c 
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1. del: teksten uden ordene: "og beskyttelsesansvaret (R2P)" 

2. del: disse ord 

 
§ 1, litra i 

1. del: "at øge bestræbelserne på at reformere FN's Sikkerhedsråd i særdeleshed, gennem en 

betydelig begrænsning eller ved regulering af brugen af retten til at nedlægge veto i 

de tilfælde, hvor der er beviser for krigsforbrydelser mod menneskeheden, som har 

hindret beslutningsprocessen, og gennem en ændring af sammensætningen af dets 

medlemskab for bedre at afspejle verdensordenen af i dag," 

2. del: "bl.a. ved at tildele et permanent sæde til Den Europæiske Union;" 

 
 

§ 1, litra q 

1. del: teksten uden ordene: "at understrege, at hvis en stat er ude af stand til eller ikke er 

villig til at opfylde sit beskyttelsesansvar, tilfalder dette ansvar det internationale 

samfund, herunder alle FN's Sikkerhedsråds permanente medlemmer og med 

inddragelse af alle andre betydelige nye vækstøkonomier og udviklingslande, idet 

de, der krænker folkeretten, skal straffes tilsvarende;" og "at opfordre EU til at 

tilskynde vækst- og udviklingslandene til at tilslutte sig det internationale samfund, 

når det handler under sit R2P" 

2. del: disse ord 

 
§ 1, litra aa 

1. del: "at fortsætte med at kræve fuld respekt for de internationalt anerkendte grænsers 

suverænitet og Georgiens, Moldovas og Ukraines territoriale integritet i lyset af 

krænkelserne af folkeretten i disse områder; at støtte og give ny kraft til de 

diplomatiske bestræbelser på at nå frem til en fredelig og bæredygtig bilæggelse af 

disse vedvarende og fastfrosne konflikter;" 

2. del: "indtrængende at opfordre det internationale samfund til fuldt ud at implementere 

politikken med ikke at anerkende den ulovlige annektering af Krim;" 

 

PPE: 

§ 1, litra x 

1. del: "at handle efter EU-Domstolens dom om Vestsahara" 

2. del: "og at støtte FN's bestræbelser på at opnå en retfærdig og varig løsning på konflikten 

i Vestsahara på grundlag af det vestsahariske folks ret til selvbestemmelse i 

overensstemmelse med de relevante FN-resolutioner" 

3. del: "at presse på for, at FN-missionen for folkeafstemning i Vestsahara (MINURSO) 

skal have et menneskerettighedsmandat i overensstemmelse med alle FN's andre 

fredsbevarende missioner;" 

 
§ 1, litra aao 

1. del: "at optrappe bestræbelserne inden for rammerne af den internationale alliance om 

stop for handel med torturredskaber, som EU sammen med regionale partnere har 

taget initiativ til;" 

2. del: "at etablere en international fond til at støtte lande med at udvikle og gennemføre 

lovgivning, der forbyder handel med varer, som kan anvendes til tortur eller til 

henrettelser; at støtte etableringen af et internationalt instrument til at forbyde handel 

med disse varer, idet man bruger erfaringerne med Rådets forordning (EF) nr. 

1236/2005 om spørgsmålet;" 

 
§ 1, litra aap 
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1. del: "at sikre, at kvinder har adgang til familieplanlægning og har alle offentlige og 

universelle sundhedsrettigheder på det seksuelle område og med hensyn til 

reproduktion, herunder moderne svangerskabsforebyggelse" 

2. del: "samt sikker og lovlig abort;" 

3. del: " at understrege, at universel adgang til sundhed, navnlig seksuel og reproduktiv 

sundhed og hermed forbundne rettigheder, er en grundlæggende menneskeret " uden 

ordene "navnlig seksuel og reproduktiv sundhed og hermed forbundne rettigheder" 

4. del: "navnlig seksuel og reproduktiv sundhed og hermed forbundne rettigheder" 

5. del: "og dermed modgå den såkaldte Global Gag-regel (den globale mundkurv), som 

blev genindført af den amerikanske regering i begyndelsen af 2017;" 
 

 

13. Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser 

Forslag til beslutning: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, 
B8-0320/2018, B8-0321/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0315/2018  

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 455, 100, 29 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL, PPE: endelig afstemning (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær 

bistand kriminaliseres 

Forslag til beslutning: B8-0314/2018 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 (LIBE) 

§ 2 § originaltekst vs +  

§ 3 5 ENF AN - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE VE + 255, 121, 199 

§ originaltekst vs ↓  

Efter § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § originaltekst vs +  

Henvisninger 4 - 10 § originaltekst vs +  

§ C 1 ENF  -  

§ D 2 ENF  -  

§ E 3 ENF  -  

Efter § E 4 ENF  -  

Efter § F 8 PPE VE - 262, 289, 19 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 5 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: §§ 2, 4, 7, henvisninger 4 - 10 
 

 

15. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn 

om privatlivets fred 

Forslag til beslutning: B8-0305/2018 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0305/2018 (LIBE) 

§ 1 § originaltekst vs/VE + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 327, 221, 4 

§ 19 § originaltekst vs/VE + 329, 216, 9 

§ 22 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE VE - 237, 302, 17 

§ 24 § originaltekst vs/VE + 343, 205, 6 

§ 26 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 308, 233, 18 

§ 27 § originaltekst vs +  

§ 28 § originaltekst vs +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

§ O § originaltekst vs/VE + 320, 219, 12 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 303, 223, 29 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, § O 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 12 

1. del: "opfordrer i lyset af de seneste afsløringer af misbrug af personoplysninger af 

selskaber, der er certificeret under værnet om privatlivets fred, såsom Facebook og 

Cambridge Analytica, de amerikanske myndigheder med ansvar for håndhævelsen af 

værnet om privatlivets fred til straks at reagere på sådanne afsløringer i fuld 

overensstemmelse med de afgivne garantier og forpligtelser om at opretholde det 

nuværende værn for privatlivets fred og om fornødent fjerne disse selskaber fra 

listen over organisationer, der har tilsluttet sig værnet om privatlivets fred; opfordrer 

ligeledes EU's kompetente databeskyttelsesmyndigheder til at undersøge sådanne 

afsløringer og i givet fald suspendere eller forbyde videregivelse af oplysninger, som 

er beskyttede under værnet om privatlivets fred;" 

2. del: "mener, at afsløringerne klart viser, at værnet om privatlivets fred ikke i tilstrækkelig 

grad tilgodeser retten til beskyttelse af data;" 

 
§ 22 

1. del: "beklager, at USA ikke benyttede lejligheden i forbindelse med den seneste 

fornyelse af godkendelse af Afsnit 702 i FISA til at indføje de 

sikkerhedsmekanismer, som er omhandlet i PPD-28;" 

2. del: "anmoder om beviser for og juridisk bindende tilsagn om, at dataindsamling i 

medfør af Afsnit 702 ikke er vilkårlig, og at adgang ikke foretages på generelt 

grundlag (masseindsamling) i modsætning til EU's charter om grundlæggende 

rettigheder;" 

3. del: "noterer sig Kommissionens redegørelse i sit arbejdsdokument om, at overvågning i 

medfør af Afsnit 702 altid er baseret på selektorer og derfor ikke tager højde for 

masseindsamling; tilslutter sig derfor opfordringen fra WP29 til, at PCLOB 

fremkommer med en opdateret rapport om definition af overvågningsmål, selektor-

opgavetildeling og den konkrete procedure for anvendelse af selektorerne inden for 

rammerne af UPSTREAM-programmet i den hensigt at afklare og vurdere, hvorvidt 

masseadgang til personoplysninger forekommer i denne sammenhæng; beklager 

dybt, at personer fra EU er udelukket fra den supplerende beskyttelse, der gælder i 

medfør af den fornyede godkendelse af Afsnit 702; beklager, at den fornyede 

godkendelse af Afsnit 702 indeholder indtil flere ændringer af ren proceduremæssig 

art, men ikke berører de mest problematiske forhold, som også fremhævet af WP29; 

opfordrer Kommissionen til at tage WP29's snarlige analyse af Afsnit 702 alvorligt 

og tage skridt i overensstemmelse hermed;" 

 
§ 26 

1. del: "udtrykker sin bekymring over konsekvenserne af præsidentdekret 13768 om 

"højnelse af den offentlige sikkerhed inden for USA's grænser" for så vidt angår de 

retslige og administrative retsmidler, der er til rådighed for enkeltpersoner i USA, 

eftersom beskyttelsesmekanismerne i den amerikanske lov om privatlivets fred 

(Privacy Act) ikke længere gælder for ikke-amerikanske borgeres vedkommende; 

noterer sig Kommissionens holdning: at tilstrækkelighedsvurderingen ikke beror på 

beskyttelsesmekanismerne i Privacy Act, hvorfor dette dekret ikke berører EU's og 

USA's værn om privatlivets fred;" 
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2. del: "finder, at dekret 13768 imidlertid vidner om, at den amerikanske regering har til 

hensigt at ophæve de databeskyttelsesgarantier, der tidligere er blevet indført for EU-

borgerne, og at tilsidesætte de tilsagn, der blev fremsat over for EU under Obama-

regeringen;" 

 
§ 31 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at tage alle fornødne skridt til at sikre, at EU's og 

USA's værn om privatlivets fred vil være i nøje overensstemmelse med forordning 

(EU) 2016/679, der finder anvendelse fra og med 25. maj 2018, og med EU's 

charter" 

2. del: "således at tilstrækkeligheden ikke afstedkommer smuthuller eller 

konkurrencemæssige fordele for amerikanske virksomheder;" 
 

 

16. De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning 

af konti i udlandet for EU-borgere 

Forslag til beslutning: B8-0306/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0306/2018 (PETI) 

§ 4 § originaltekst vs/VE + 294, 231, 6 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 276, 232, 15 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 305, 222, 7 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 470, 43, 26 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE: § 4 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 5 
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1. del: "understreger vigtigheden af at sikre et passende niveau for beskyttelse af 

personoplysninger, der overføres til USA under FATCA, i fuld overensstemmelse 

med national og EU's databeskyttelseslovgivning; opfordrer medlemsstaterne til at 

revidere deres mellemstatslige aftaler og til om nødvendigt at ændre dem for at 

bringe dem i overensstemmelse med rettighederne og principperne i den generelle 

forordning om databeskyttelse; opfordrer indtrængende Kommissionen og Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd til hurtigst muligt at undersøge, hvorvidt der 

foreligger overtrædelser af EU’s databeskyttelsesregler fra de medlemsstaters side, 

hvis lovgivning tillader overførsel af personoplysninger til skattemyndighederne i 

USA inden for rammerne af FATCA" 

2. del: "og til at indlede traktatbrudsprocedurer mod de medlemsstater, som ikke på 

passende vis håndhæver EU’s databeskyttelsesregler;" 

 
§ 8 

1. del: "beklager, at der er en iboende mangel på gensidighed i de mellemstatslige 

gennemførelsesaftaler, som medlemsstaterne har underskrevet, især for så vidt angår 

omfanget af oplysninger, der skal udveksles, som er bredere for medlemsstaterne 

end for USA;" 

2. del: "opfordrer alle medlemsstater til kollektivt at suspendere anvendelsen af deres 

mellemstatslige aftaler (eller udvekslingen af alle andre oplysninger end dem, der 

vedrører konti i EU tilhørende amerikanske statsborgere, der opholder sig i USA), 

indtil USA går med til en multilateral tilgang til automatisk udveksling af 

oplysninger enten ved at ophæve FATCA og tilslutte sig CRS eller ved at 

genforhandle FATCA på EU-plan og med identiske forpligtelser på begge sider af 

Atlanten vedrørende gensidig udveksling;" 
 

 

17. En statut for sociale og solidaritetsbaserede virksomheder 

Betænkning: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (majorité des membres qui composent le Parlement 
requise) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 398, 78, 44 

 


