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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. Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger

Forslag til beslutning: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, 
B8-0540/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0526/2018 ECR ↓

B8-0527/2018 Verts/ALE ↓

B8-0529/2018 EFDD ↓

B8-0530/2018 S&D ↓

B8-0531/2018 ALDE ↓

B8-0540/2018 PPE ↓

Diverse
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til 
beslutning B8-0531/2018.

2. Menneskerettighedssituationen i Cuba

Forslag til beslutning: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, 
B8-0543/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0528/2018 
(PPE, ECR, ALDE)

div

1 +

§ 5 § originaltekst

2 +

§ C § originaltekst div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 +

2/VE + 289, 267, 43

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 325, 240, 44

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0528/2018 PPE ↓

B8-0532/2018 ECR ↓

B8-0534/2018 S&D ↓

B8-0537/2018 GUE/NGL ↓

B8-0541/2018 Verts/ALE ↓

B8-0543/2018 ALDE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning (RC-B8-0528/2018)

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 5
1. del: "minder om, at PDCA indeholder en bestemmelse om suspendering af aftalen, som 

skal finde anvendelse i tilfælde af, at bestemmelserne om menneskerettigheder 
overtrædes; insisterer derfor på, at Kommissionen nøje følger og overvåger 
respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cuba 
i forbindelse med gennemførelsen af PDCA og regelmæssigt rapporterer tilbage til 
Parlamentet;"

2. del: "anmoder NF/HR Federica Mogherini om på plenarmødet at informere Parlamentet 
detaljeret om de konkrete skridt, der tages med henblik på at opfylde ovennævnte 
krav;"

§ C
1. del: "der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Cuba under ledelse 

af EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder blev indledt i 2015; der 
henviser til, at parterne i den fjerde menneskerettighedsdialog mellem EU og Cuba 
den 9. oktober 2018 bl.a. behandlede spørgsmålet om borgernes deltagelse i 
offentlige anliggender, herunder i forbindelse med de nylige valgprocesser, samt 
forenings- og ytringsfrihed og muligheden for, at menneskerettighedsforkæmpere og 
andre sektorer i civilsamfundet frit kan slutte sig sammen, give udtryk for deres 
synspunkter og deltage i det offentlige liv;"
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2. del: "der henviser til, at det er uklart for Parlamentet, hvorvidt dette møde var afgørende 
på nogen måde; der henviser til, at der ikke er opnået håndgribelige resultater for så 
vidt angår menneskerettighederne i Cuba på trods af oprettelsen af 
menneskerettighedsdialogen og Cubas genvalg til FN's Menneskerettighedsråd for 
perioden 2017-2019; der henviser til, at den politiske dialog skal omfatte direkte og 
intensiv dialog med civilsamfundet og oppositionen uden nogen begrænsninger;"

Diverse
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til 
beslutning B8-0543/2018.

3. Menneskerettighedssituationen i Bangladesh

Forslag til beslutning: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, 
B8-0542/2018, B8-0544/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)

1 GUE/NGL -Efter § 6

3 Verts/ALE +

Efter § 11 2 GUE/NGL VE - 291, 312, 11

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0533/2018 ECR ↓

B8-0535/2018 EFDD ↓

B8-0536/2018 S&D ↓

B8-0538/2018 Verts/ALE ↓

B8-0539/2018 GUE/NGL ↓

B8-0542/2018 ALDE ↓

B8-0544/2018 PPE ↓

Diverse
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til 
beslutning B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til fælles 
beslutning RC-B8-0533/2018.
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4. Afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger: Gennemsigtige og 
forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I

Betænkning: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Afstemning: afgørelse 
om indledning af 
interinstitutionelle 

forhandlinger

AN + 398, 208, 13

Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&D: afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger

Diverse
Anmodning om afstemning af PPE- og ECR-Gruppen,  jf. forretningsordenens artikel 69c.

5. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I

Betænkning: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-4
6-11
13-19
21-34
38-51

53
55-68
70-80
83-135

kor. udv. +

12 kor. udv. AN + 506, 105, 2

20 kor. udv. AN + 500, 110, 6

36 kor. udv. AN + 371, 225, 5

37 kor. udv. AN + 353, 244, 7

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

54 kor. udv. AN - 187, 409, 9
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

81 kor. udv. AN + 522, 93, 1

82 kor. udv. AN - 191, 421, 8

138 mindst 38 
medlemmer

AN + 307, 305, 8Artikel 2, § 2, litra a

35 kor. udv. AN ↓

139 mindst 38 
medlemmer

AN + 315, 298, 2

141 GUE/NGL AN ↓

52 kor. udv. AN ↓

Artikel 3, stk. 1, nr. 15

142 Verts/ALE AN - 179, 435, 2

Artikel 9, efter § 4 143 Verts/ALE AN - 264, 350, 3

69 kor. udv. AN - 291, 319, 4

140 mindst 38 
medlemmer

AN + 327, 286, 1

Artikel 10, § 6

144 Verts/ALE AN - 276, 334, 1

Artikel 17, § 1, 
indledning

145 Verts/ALE -

136 mindst 38 
medlemmer

AN + 313, 300, 6§ 6

5 kor. udv. AN ↓

Efter § 20 137 mindst 38 
medlemmer

AN + 338, 275, 3

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 533, 37, 47

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: ændringsforslag 54, 82, 141
mindst 38 
medlemmer:

ændringsforslag 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144

Verts/ALE: ændringsforslag 54, 82, 143
S&D: ændringsforslag 82
ENF: ændringsforslag 12, 20, 35, 36, 81

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: ændringsforslag 52
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GUE/NGL ændringsforslag 54, 82
Verts/ALE: ændringsforslag 37
S&D ændringsforslag 82

6. Persistente organiske miljøgifte ***I

Betænkning: Julie Girling (A8-0336/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-7
9-13
15-19
22-23
26-29

kor. udv. +

div

1 +

8 kor. udv.

2 +

20 kor. udv. vs +

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

24 kor. udv. AN + 340, 276, 1

33 Verts/ALE VE - 276, 338, 0Artikel 7, § 6

14 kor. udv. +

34 Verts/ALE -Artikel 13, § 5

21 kor. udv. +

Artikel 18, § 3 35 Verts/ALE ↓

Artikel 20, § 2 36S Verts/ALE -

Bilag I, del A, tabel, 
kolonne 4, række 1, nr. 

2, litra a

38S GUE/NGL -

Bilag I, del A, tabel, 
kolonne 4, række 2, nr. 

2, litra a

39S GUE/NGL -

Bilag I, del A, tabel, 
kolonne 4, række 3, nr. 

2, litra a

40S GUE/NGL -
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Bilag I, del A, tabel, 
kolonne 4, række 4, nr. 

2, litra a

41S GUE/NGL -

30 PPE AN - 247, 338, 33Bilag I, del A, efter 
række 24

25 kor. udv. +

Bilag IV, tabel, række 
4

42 GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

37 PC1 Verts/ALE VE + 336, 264, 16

Bilag IV, tabel, række 
5-8 og efter række 8

37 PC2 Verts/ALE +

§ 25 31 Verts/ALE -

§ 28 32S Verts/ALE -

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 567, 23, 27

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 24, 30

Anmodning om særskilt afstemning
ENF: ændringsforslag 20
S&D, 
Verts/ALE:

ændringsforslag 24

Anmodning om opdelt afstemning
ENF:
ændringsforslag 8
1. del: "Eftersom offentligheden ofte ikke i tilstrækkelig grad er opmærksom på den trussel, 

POP udgør mod nulevende og kommende generationers sundhed og mod miljøet, 
navnlig i udviklingslande, er der behov for omfattende oplysning med henblik på at 
skabe øget omtanke og offentlig forståelse for begrundelsen for restriktioner og 
forbud. I overensstemmelse med konventionen bør der udvikles og gennemføres 
oplysningsprogrammer for offentligheden om disse stoffer, hvad angår deres 
sundheds- og miljømæssige virkninger, især for de mest sårbare grupper, og 
uddannelsen af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere, teknisk personale og 
ledere bør i givet fald fremmes og lettes."

2. del: "Unionen bør sikre adgang til oplysninger og offentlig deltagelse, gennemføre 
FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 
(Århuskonventionen), som blev godkendt af Unionen den 17. februar 2005".
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7. Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene

Betænkning: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ 2 § originaltekst

2 -

div

1 +

2 -

§ 3 § originaltekst

3 +

§ 5 § originaltekst AN + 373, 204, 33

div

1 +

§ 6 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 8 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 15 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 16 § originaltekst

2 +

div§ 17 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 402, 166, 28

3 +

4 +

div

1 +

§ 19 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 24 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 28 § originaltekst

2 -

§ 30 § originaltekst vs -

div

1 +

§ 34 § originaltekst

2/AN + 418, 171, 10

div

1 +

§ 35 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 36 § originaltekst

2 -

§ 37 § originaltekst vs +

§ 44 § originaltekst vs +

§ 47 § originaltekst div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 +

2 +

div

1 +

§ 48 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 49 § originaltekst

2 +

div

1/VE + 454, 108, 24

§ 51 § originaltekst

2 +

§ 53 § originaltekst vs +

§ D § originaltekst vs +

div

1 +

§ G § originaltekst

2/AN + 452, 105, 30

§ K § originaltekst vs -

§ L § originaltekst vs -

div

1 +

§ N § originaltekst

2 -

div

1 +

§ O § originaltekst

2 +

§ U § originaltekst div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 +

2 -

div

1 +

§ AB § originaltekst

2 -

div

1 +

§ AE § originaltekst

2/AN + 486, 78, 17

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 385, 68, 113

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: § 5
ENF: § 17 (2. del), § 34 (2. del), § G (2. del), § AE (2. del)

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: §§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; §§ D, G, K, L

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL:
§ 16
1. del: "bemærker, at der findes en række forskellige former for omsorgstjenester, herunder 

dagtilbud for børn, plejetjenester for ældre og pleje- eller støttetilbud til personer 
med handicap og/eller kroniske sygdomme, som har langvarige behov for 
sundhedsydelser og pleje, og bemærker, at der som følge heraf er blevet udviklet 
forskellige politiske tilgange;"

2. del: "er af den opfattelse, at pleje kan ydes af formelle og uformelle omsorgspersoner;"

§ 19
1. del: teksten uden ordet: "kommercielle"
2. del: disse ord

§ 24
1. del: "mener, at tilgængelighed er et resultat af en kombination af omkostninger og 

fleksibilitet, og at der derfor bør være en vifte af omsorgstilbud, både offentlige og 
private, og mulighed for pleje i hjemmet eller under lignende forhold;"

2. del: "mener endvidere, at det bør være muligt for familiemedlemmer enten frivilligt at 
yde pleje eller modtage tilskud til køb af plejeydelser;"

ENF:
§ 34
1. del: teksten uden ordene: "og vandrende arbejdstagere"
2. del: disse ord
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§ G
1. del: "der henviser til, at job i omsorgssektoren i mange medlemsstater er dårligt lønnet, 

ofte ikke er omfattet af formelle kontrakter og andre grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og er lidet attraktive på grund af den høje risiko for fysisk og 
psykisk stress, faren for udbrændthed og manglende muligheder for 
karriereudvikling; der henviser til, at sektoren rummer ringe muligheder for 
uddannelse, og at de ansatte i overvejende grad er ældre mennesker, kvinder"

2. del: "og migrantarbejdere;"

§ AE
1. del: "der henviser til rapporter om, at dårligt stillede personer, herunder medlemmer af 

familier med lav indkomst, personer, der bor i landdistrikter" og "oplever særligt 
store udfordringer, når der er et begrænset udbud af omsorgstjenester af høj 
kvalitet;" 

2. del: "og børn med etnisk minoritetsbaggrund eller migrantbaggrund;"

PPE:
§ 2
1. del: "bemærker, at en fjerdedel af alle kvinder stadig er ulønnede medarbejdende 

familiemedlemmer, som ikke modtager nogen direkte løn, og at der er en klar 
overrepræsentation af kvinder i sektorer, der generelt er kendetegnet ved lave 
lønninger, lange arbejdstider og ofte uformelle arbejdsordninger, hvilket fører til 
færre monetære, sociale og strukturelle fordele for kvinder"

2. del: "end for den typiske mandlige arbejdstager;"

§ 3
1. del: teksten uden ordene: "samt utilstrækkelige støtte- og beskatningssystemer, som 

påvirker husstande med enlige mødre;" og "på baggrund af bl.a. deres kønsidentitet, 
kønsudtryk og kønskarakteristika,"

2. del: "samt utilstrækkelige støtte- og beskatningssystemer, som påvirker husstande med 
enlige mødre;"

3. del: "på baggrund af bl.a. deres kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika,"

§ 6
1. del: "glæder sig over Kommissionens forslag til et direktiv om balance mellem arbejdsliv 

og privatliv for arbejdstagere og omsorgspersoner og understreger i denne 
forbindelse betydningen af individuel ret til orlov og fleksible arbejdsformer for at 
hjælpe erhvervsaktive personer med at håndtere deres privatliv og arbejdsliv; minder 
om, at politikker vedrørende balance mellem arbejdsliv og privatliv bør tilskynde 
mænd til at påtage sig omsorgsforpligtelser på lige fod med kvinder;"

2. del: "mener, at det med henblik på den fremtidige udvikling bør være et mål gradvist at 
udvide fædre- og plejeorlov(19) og hæve niveauet for godtgørelse herfor, som bør 
være tilstrækkeligt højt, sikre forældreorlov, som ikke kan overdrages, garantier i 
forbindelse med afskedigelse, tilbagevenden til samme eller en tilsvarende stilling 
og beskyttelse mod forskelsbehandling af personer på grund af deres beslutninger 
med hensyn til orlov samt udvidelse af rettighederne, så de også omfatter 
selvstændige arbejdstagere og personer, der har behov for at tage orlov, som er 
tilstrækkeligt godt betalt, for at passe andre afhængige personer end børn;"

§ 8
1. del: teksten uden ordene: "at der sikres en særskilt beskatning af ægtefæller for"
2. del: disse ord
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§ 15
1. del: teksten uden ordet: "offentlige"
2. del: dette ord

§ 28
1. del: teksten uden ordene: "offentlige" og "gentager derfor, at det skal være en prioritet 

for staterne at udvikle offentlige pasningsnetværk af høj kvalitet for alle børn uden 
sondringer, der gentager klassehierarkiets stereotyper;"

2. del: disse ord

§ 35
1. del: teksten uden ordene: "samt til at hæve lønningerne i plejesektoren betydeligt"
2. del: disse ord

§ 36
1. del: teksten uden ordet: "uformel"
2. del: dette ord

§ 47
1. del: teksten uden ordene: "offentlige" og "universel"
2. del: disse ord

§ 48
1. del: teksten uden ordet: "offentlige"
2. del: dette ord

§ 49
1. del: teksten uden ordene: "alle faser af gennemførelsen af"
2. del: disse ord

§ 51
1. del: "støtter, at der i Kommissionens landespecifikke henstillinger medtages 

foranstaltninger med fokus på investeringer i børnepasningsfaciliteter"
2. del: "og negative skattemæssige incitamenter, der forhindrer sekundære forsørgere – 

hovedsageligt kvinder – i at arbejde mere eller i at arbejde overhovedet, og på andre 
foranstaltninger til at fjerne den kønsbestemte lønforskel;"

§ N
1. del: teksten uden ordet: "offentlige"
2. del: dette ord

§ O
1. del: "der henviser til, at Europa slås med demografiske forandringer, der fører til en 

stigende forekomst af aldersrelaterede sygdomme og en aldrende befolkning og 
dermed et større behov for pleje;"

2. del: "der henviser til, at der i en tid med stigende plejebehov er en uforholdsmæssig 
fordeling af omsorgsforpligtelser mellem kønnene, hvor kvinder bærer størstedelen 
af byrden på grund af de stereotype kønsroller, som stadig er fremherskende i det 
europæiske samfund; der henviser til, at det voksende antal ældre, det svindende 
antal personer i den erhvervsaktive alder og de offentlige budgetbegrænsninger har 
en kraftig indvirkning på de sociale tjenesteydelser, og til, at dette også vil få 
konsekvenser for mennesker, som må kombinere arbejde og omsorgsopgaver, ofte 
under vanskelige forhold;"
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§ U
1. del: "der henviser til, at Barcelonamålene om at levere pasning til mindst 33 % af alle 

børn under tre år (mål 1) og mindst 90 % af alle børn i alderen mellem tre år og den 
skolepligtige alder (mål 2) kun er blevet nået i 12 medlemsstater siden 2002, og at 
gennemførelsesgraden i nogle medlemsstater er foruroligende lav,"

2. del: "hvilket kun kan betragtes sådan, at det ikke er lykkedes for EU at indfri målene;"

§ AB
1. del: "der henviser til, at langtidsomsorgstjenester og børnepasning ofte undervurderes, og 

at dette erhverv i mange medlemsstater er forbundet med en temmelig lav profil og 
status, hvilket kommer til udtryk i et lavt lønniveau, ulige repræsentation af kvinder 
og mænd i arbejdsstyrken, dårlige arbejdsforhold"

2. del: "og mangel på formelle ansættelseskontrakter;"

ENF, PPE:
§ 17
1. del: "mener, at tilgangen til udviklingen af plejetjenester bør tage hensyn til alle 

kategorier af brugere og deres forskelle og forskellige præferencer med hensyn til, 
hvilke typer af omsorgstjenester, de behøver, herunder personer fra vanskelige 
sociale baggrunde,"

2. del: "såsom etniske minoriteter eller migrantfamilier,"
3. del: "personer, der bor i afsidesliggende områder og landdistrikter, og familier med lav 

indkomst;"
4. del: "minder om, at det familiebegreb, der anvendes i lovgivning og politikker, bør 

fortolkes bredt;"

8. Lymes sygdom (borreliose)
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