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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. Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 

Forslag til beslutning: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0451/2018  

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for 

menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor 

Forslag til beslutning: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 

B8-0469/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0456/2018  

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 322, 220, 56 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  



P8_PV(2018)10-04(VOT)_DA.docx 3 PE 628.321 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: endelig afstemning (RC-B8-0456/2018) 
 

Diverse: 

Frédérique Ries havde trukket sin underskrift til beslutningsforslag B8-0462/2018 og det fælles 

beslutningsforslag RC-B8-0456/2018 tilbage. 

Patricia Lalonde og Amjad Bashir havde trukket deres underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-

B8-0456/2018 tilbage. 
 

 

3. Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region 

Xinjiang Uyghur 

Forslag til beslutning: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0460/2018 

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

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Strategipakken for offentlige udbud 

Betænkning: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 534, 54, 15 

 

 

5. EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I 

Betænkning: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

195 EFDD  -  

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 196 kor. udv. AN + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ***I 

Betænkning: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

146 EFDD  -  

Foreløbig aftale 



P8_PV(2018)10-04(VOT)_DA.docx 5 PE 628.321 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 145 kor. udv. AN + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I 

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 47 kor. udv. AN + 520, 81, 6 

 

 

 

8. EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt 

angår menneskerettighederne 

Forslag til beslutning: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0443/2018 (DEVE) 

§ 10 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 287, 249, 66 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/VE + 281, 258, 66 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) VE + 301, 288, 17 

Forslag til beslutning B8-0472/2018  

(ECR) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  ↓  

Forslag til beslutning B8-0473/2018 (PPE) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  ↓  

Fælles beslutningsforslag B8-0474/2018 

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

§ 10 § originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  ↓  

 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 
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1. del: "bekræfter på ny det presserende behov for at handle på en effektiv og 

sammenhængende måde på alle niveauer, herunder på såvel nationalt, europæisk 

som på internationalt plan, med henblik på effektivt at tage hånd om de 

transnationale selskabers krænkelser af menneskerettighederne, sikre adgang til 

klagemuligheder, tackle juridiske problemer, der opstår som følge af de aktiviteter, 

der udøves af virksomheder og transnationale selskaber, den stigende kompleksitet 

af globale værdikæder og den ekstraterritoriale dimension for så vidt angår 

transnationale selskaber samt den dermed forbundne usikkerhed om, hvor ansvaret 

for menneskerettighedskrænkelserne ligger;" 

2. del: "bekræfter på ny, at det er nødvendigt at gennemføre staters ekstraterritoriale 

forpligtelser i henhold til Maastrichtprincipperne fuldt ud og bygge videre på 

Europarådets forskellige instrumenter, navnlig den europæiske 

menneskerettighedskonvention; opfordrer mere generelt indtrængende EU til at tage 

initiativ til at forbedre adgangen til retsmidler i ekstraterritoriale sager i 

overensstemmelse med henstillingerne i FRA's udtalelse fra 2017;" 

 
§ 14 

1. del: teksten uden ordene: "anerkendelse af staters ekstraterritoriale forpligtelser 

vedrørende menneskerettigheder" og "samt oprettelse af internationale retlige og 

udenretslige mekanismer for tilsyn og håndhævelse" 

2. del: "anerkendelse af staters ekstraterritoriale forpligtelser vedrørende 

menneskerettigheder" 

3. del: "samt oprettelse af internationale retlige og udenretslige mekanismer for tilsyn og 

håndhævelse" 

 
§ 19 

1. del: "gentager endnu engang sin opfordring til, at EU og dets medlemsstater engagerer 

sig reelt og konstruktivt i disse forhandlinger og i den mellemstatslige proces," 

2. del: "der tager sigte på at fuldføre OEIGWG's mandat; fremhæver den afgørende 

betydning af, at EU konstruktivt bidrager til opnå en bindende traktat, som effektivt 

behandler spørgsmålet om virksomhedernes ansvar for krænkelser af 

menneskerettighederne og de dermed forbundne udfordringer;" 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1. del: "bekræfter på ny det presserende behov for at handle på en effektiv og 

sammenhængende måde på alle niveauer, herunder på såvel nationalt, europæisk 

som på internationalt plan, med henblik på effektivt at tage hånd om de 

transnationale selskabers krænkelser af menneskerettighederne, sikre adgang til 

klagemuligheder, tackle juridiske problemer, der opstår som følge af de aktiviteter, 

der udøves af virksomheder og transnationale selskaber, de globale værdikæders 

stigende kompleksitet og de transnationale selskabers ekstraterritoriale dimension 

samt den dermed forbundne usikkerhed om, hvor ansvaret for 

menneskerettighedskrænkelserne ligger;" 

2. del: "bekræfter på ny, at det er nødvendigt at gennemføre staters ekstraterritoriale 

forpligtelser i henhold til Maastrichtprincipperne fuldt ud og bygge videre på 

Europarådets forskellige instrumenter, navnlig den europæiske 

menneskerettighedskonvention; opfordrer mere generelt indtrængende EU til at tage 

initiativ til at forbedre adgangen til retsmidler i ekstraterritoriale sager i 

overensstemmelse med henstillingerne i FRA's udtalelse fra 2017;" 

  

§ 14 
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1. del: teksten uden ordene: "anerkendelse af staters ekstraterritoriale forpligtelser på 

menneskerettighedsområdet " og "og skabelse af internationale indenretslige og 

udenretslige mekanismer for tilsyn og håndhævelse" 

2. del: "anerkendelse af staters ekstraterritoriale forpligtelser på 

menneskerettighedsområdet" 

3. del: "og skabelse af internationale indenretslige og udenretslige mekanismer for tilsyn og 

håndhævelse" 

 

 
§ 19 

1. del: "gentager endnu engang sin opfordring til, at EU og dets medlemsstater engagerer 

sig reelt og konstruktivt i disse forhandlinger og i den mellemstatslige proces," 

2. del: "der tager sigte på at fuldføre OEIGWG's mandat; fremhæver den afgørende 

betydning af, at EU konstruktivt bidrager til opnå en bindende traktat, som effektivt 

behandler spørgsmålet om virksomhedernes ansvar for krænkelser af 

menneskerettighederne og de dermed forbundne udfordringer;" 

 
 

9. Situationen i Yemen 

Forslag til beslutning: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 

B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § originaltekst div   

1/AN + 546, 41, 10 

2/AN + 353, 217, 33 

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § originaltekst div   

1 +  

2 +  

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 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL: § 20 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 23 

1. del: "forbeholder sig ret til at genoverveje sagen, indtil der er opnået en forhandlet 

løsning; henstiller, at Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder følger 

udviklingen af menneskerettighedssituationen i Yemen" 

2. del: "og udarbejder en betænkning om de krænkelser af menneskerettighederne og de 

borgerlige rettigheder, der er begået og stadig begås i landet;" 

 

PPE: 

§ 20 

1. del: "opfordrer Rådet til reelt at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret som 

fastsat i de relevante EU-retningslinjer; gentager navnlig, at det er nødvendigt, at alle 

EU-medlemsstater holder sig strengt til de regler, der er fastsat i fælles holdning 

2008/944/FUSP; minder i denne forbindelse om Europa-Parlamentets beslutninger 

om situationen i Yemen af hhv. 25. februar 2016 og 30. november 2017;" 

2. del: "opfordrer på denne baggrund indtrængende alle EU's medlemsstater til at afholde 

sig fra at sælge våben og nogen form for militært udstyr til Saudi-Arabien, De 

Forenede Arabiske Emirater eller noget andet medlem af den internationale koalition 

samt til Yemens regering og andre parter i konflikten;" 

 

PPE, ECR: 

§ T 

1. del: "der henviser til, at størstedelen af de angreb, der udføres af amerikanske styrker i 

Yemen, er dødbringende droneangreb;" 

2. del: "der henviser til, at beslutningen om at opføre bestemte personer på lister over mål 

for droneangreb ofte træffes uden en retsafgørelse eller dommerkendelse; der 

henviser til, at angreb og efterfølgende drab på bestemte personer under visse 

omstændigheder kan betragtes som udenretslige henrettelser;" 
 

 

10. Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter 
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Forslag til beslutning: B8-0400/2018 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0400/2018 

(CONT) 

§ 1 § originaltekst AN + 473, 100, 28 

§ 8 § originaltekst AN + 445, 131, 23 

§ 9 § originaltekst AN + 433, 155, 14 

§ 10 § originaltekst AN + 485, 74, 33 

§ 12 § originaltekst div   

1/AN + 448, 132, 16 

2/AN + 380, 187, 19 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 410, 84, 77 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 8, 12 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 12 

1. del: teksten uden ordene: "at overføre toldmyndighedernes ansvar fra nationalt niveau til 

EU-niveau for så vidt angår" 

2. del: disse ord 

 


