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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. Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I

Betænkning: Esther de Lange og Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

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

bemærkninger

Afstemning: Afgørelse 
om indledning af 
interinstitutionelle 

forhandlinger

+

Diverse
Anmodning om afstemning af Verts/ALE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen, jf. 
forretningsordenens artikel 69c.

2. Hurtig bilæggelse af handelstvister

Betænkning: Jo Leinen og Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) ((flertal af Parlamentets medlemmer 
påkrævet))

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 521, 35, 14

3. Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for 
Rumprogrammet ***I

Betænkning: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-108
110-
222

kor. udv. +

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

109 kor. udv. vs -

Artikel 1, § 1 226 GUE/NGL AN - 107, 454, 13
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Artikel 14, stk. 1, efter 
litra d

223 ECR -

Artikel 25, efter stk. 1 224 ECR -

Artikel 50, stk. 1, litra 
a, efter  led 3

227 EFDD AN - 84, 469, 22

§ 8 225 GUE/NGL -

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 483, 68, 19

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: ændringsforslag 226
EFDD: ændringsforslag 227

Anmodning om særskilt afstemning
mindst 38 
medlemmer:

ændringsforslag 109

4. Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I

Betænkning: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

kor. udv. +

div

1 +

22 kor. udv.

2 +

div

1 +

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

74 kor. udv.

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

85 kor. udv.

2 +

div

1 +

150 kor. udv.

2 +

Bilag I, del 2, stk. 2 , 
efter nr. 3

203 EFDD AN - 74, 443, 54

Bilag I, del 5, afsnit I, 
nr. 5

204 EFDD AN - 141, 403, 27

Bilag I, del 5, afsnit I, 
stk. 3

205 EFDD AN - 253, 299, 27

Efter § 9 202 EFDD AN - 103, 448, 23

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 491, 38, 51

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 202, 203, 204, 205

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
ændringsforslag 22
1. del: teksten uden ordene: "og Unionens strategiske autonomi"
2. del: disse ord

ændringsforslag 74
1. del: teksten uden ordene: "den strategiske selvstændighed og"
2. del: disse ord

ændringsforslag 85
1. del: teksten uden ordene: "samtidig med at Unionens strategiske selvstændighed 

beskyttes;"
2. del: disse ord

ændringsforslag 150
1. del: teksten uden ordene: "eller drager Unionens strategiske selvstændighed i tvivl."
2. del: disse ord
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5. Aftalen mellem USA og EU om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed 
***

Henstilling: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

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

bemærkninger

Afstemning: 
godkendelse

AN + 529, 19, 31

6. Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester *

Betænkning: Paul Tang (A8-0428/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

kor. udv. +

div

1 +

2 kor. udv.

2/VE - 264, 303, 15

div

1 +

6 kor. udv.

2/AN + 439, 134, 7

9 kor. udv. AN + 312, 253, 15

14 kor. udv. vs +

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

20 kor. udv. vs +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

21 kor. udv. vs -

22 kor. udv. vs +

25 kor. udv. AN - 244, 331, 8

27 kor. udv. AN + 490, 40, 52

28 kor. udv. vs +

35 kor. udv. AN + 308, 250, 20

42 kor. udv. vs +

43 kor. udv. vs +

44 kor. udv. vs +

51 kor. udv. vs +

Skattepligtige 
indtægter

56-58 PPE VE - 234, 335, 12

63 GUE/NGL AN - 128, 444, 8

54=
60=

mindst 38 
medlemmer
GUE/NGL

AN - 254, 311, 15

Artikel 8, stk. 1

41 kor. udv. AN + 304, 59, 216

55=
61=

mindst 38 
medlemmer
GUE/NGL

-Efter artikel 24

50 kor. udv. AN + 458, 59, 66

Efter § 3 53=
59=

mindst 38 
medlemmer
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL AN - 122, 451, 8§ 35

24 kor. udv. +

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 451, 69, 64

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: ændringsforslag 62, 63
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ENF: §§ 6 (2. del), 9, 25, 50
S&D: ændringsforslag 35, 54/60

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: ændringsforslag 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: ændringsforslag 28, 51

Anmodning om opdelt afstemning
ENF:
ændringsforslag 6
1. del: "I afventning af disse foranstaltninger, som kan tage tid at vedtage og gennemføre, 

er medlemsstaterne under pres for at handle, eftersom der er risiko for, at deres 
selskabsskattegrundlag bliver betydeligt udhulet med tiden. Ukoordinerede 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne enkeltvis kan fragmentere det indre 
marked og forvride konkurrencen, idet de hæmmer udviklingen af nye digitale 
løsninger og Unionens konkurrenceevne som helhed. Det er derfor nødvendigt at 
vedtage en harmoniseret tilgang til en midlertidig løsning til håndtering af problemet 
på målrettet vis, indtil en samlet løsning er på plads. Den midlertidige løsning bør 
foreløbig begrænses for at undgå, at løsningen på fejlagtig vis bliver permanent. Der 
bør derfor indføres en udløbsklausul, som medfører, at dette direktiv automatisk 
udløber, når der fastlægges en samlet løsning, helst på internationalt plan."

2. del: "Hvis der ikke findes nogen samlet løsning, bør Kommissionen senest den 31. 
december 2020 overveje et forslag baseret på artikel 116 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, hvorved Europa-Parlamentet og Rådet handler i 
overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Dette er afgørende 
for hurtigt at nå frem til en aftale og forhindre en mangedobling af de ensidige 
nationale digitale skatter i medlemsstaterne."

PPE:
ændringsforslag 2
1. del: teksten uden ordene: "og immaterielle aktiver"
2. del: disse ord

7. Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse *

Betænkning: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

kor. udv. +

Ændringsforslag fra 6 kor. udv. AN + 452, 54, 60
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

7 kor. udv. vs -

8 kor. udv. vs -

div

1 +

2/AN - 234, 329, 19

9 kor. udv.

3/AN - 178, 346, 46

16 kor. udv. vs -

17 kor. udv. vs -

18 kor. udv. vs -

20 kor. udv. AN - 204, 364, 10

22 kor. udv. vs -

23 kor. udv. vs +

24 kor. udv. vs -

30 kor. udv. vs +

31 kor. udv. AN + 330, 212, 38

32 kor. udv. vs +

det korresponderende 
udvalg - særskilt 

afstemning

33 kor. udv. AN + 300, 248, 33

Efter § 8 40 Verts/ALE AN + 429, 140, 10

Afstemning: Kommissionens forslag AN + 439, 58, 81

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 40
GUE/NGL: ændringsforslag 6, 33;
ECR: ændringsforslag 40
ENF: §§ 9 (2. og 3. del), 20, 31, 33

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: ændringsforslag 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Anmodning om opdelt afstemning
ENF, PPE:
ændringsforslag 9
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1. del: "Hovedformålet med dette direktiv er at forbedre det indre markeds modstandsevne 
som helhed med henblik på at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning 
af den digitale økonomi, samtidig med at princippet om skatteneutralitet og fri 
bevægelighed for tjenesteydelser på det indre marked respekteres og uden 
forskelsbehandling mellem virksomheder i og virksomheder uden for Unionen. 
Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne, hvis de handler hver 
for sig, fordi digitale virksomheder kan operere på tværs af grænserne uden eller 
med kun mindre fysisk tilstedeværelse i en jurisdiktion, og der er derfor behov for 
regler til at sikre, at de betaler skat i de jurisdiktioner, hvor de skaber overskud. I 
betragtning af denne grænseoverskridende dimension skaber et initiativ på 
Unionsplan merværdi sammenlignet med, hvad der ville kunne opnås med 
forskellige nationale foranstaltninger. Det er nødvendigt med et fælles initiativ i hele 
det indre marked, så reglerne om væsentlig digital tilstedeværelse anvendes 
harmoniseret i Unionen. Hvis medlemsstaterne hver især ensidigt benytter 
forskellige tilgange, kan disse vise sig ineffektive og bidrage til fragmentering af det 
indre marked ved at skabe divergerende nationale politikker, forvridninger og 
skattemæssige hindringer for virksomheder i Unionen. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at sikre, at Unionens tilgang er retfærdig og ikke er diskriminerende over for 
en bestemt medlemsstat. Idet målene for dette direktiv bedre kan nås på Unionsplan, 
kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål."

2. del: "Mens skattepolitik henhører under national kompetence, er det i artikel 115 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udtrykkeligt fastlagt, at Rådet, 
der træffer afgørelse med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure og 
efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, skal 
udstede direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om beskatning, der direkte indvirker på det indre 
markeds oprettelse eller funktion. Dette direktiv indebærer ikke en harmonisering af 
selskabsskattesatserne i Unionen"

3. del: "og begrænser derfor ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte retfærdige 
selskabsskattesatser, der finder anvendelse på indtægter fra digitale tjenester på 
deres egne respektive områder."

8. Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, 
B8-0567/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § originaltekst vs +

div§ 14 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/VE + 321, 241, 7

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 522, 6, 38

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning (RC-B8-0562/2018)

Anmodning om særskilt afstemning
S&D: § 5

Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
§ 14
1. del: teksten uden ordene: "som en væsentlig betingelse for at gøre yderligere fremskridt i 

de økonomiske og politiske forbindelser;"
2. del: disse ord

9. Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, 
B8-0580/2018, B8-0581/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

div§ 11 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/VE - 248, 288, 20

§ 17 § originaltekst vs +

§ 19 § originaltekst vs/VE + 283, 249, 21

§ H § originaltekst vs +

§ L § originaltekst vs +

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 17; § L
PPE: § 19; § H

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 11
1. del: "på et tidspunkt, hvor Egypten forsøger at konsolidere demokratiet og retsstaten,"
2. del: disse ord

10. Tanzania

Forslag til beslutning: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, 
B8-0575/2018
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

div

1 +

§ G § originaltekst

2 +

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ G
1. del: "der henviser til, at mange børn og unge, navnlig piger, udsættes for 

menneskerettighedskrænkelser og skadelige praksisser, herunder udbredt seksuel 
vold, korporlig afstraffelse, børneægteskaber og teenagegraviditeter, som gør 
skolegang vanskelig eller umulig for dem;"

2. del: "der henviser til, at Tanzanias regering lægger hindringer i vejen for seksuelle og 
reproduktive sundhedstjenester og intimiderer organisationer, der leverer 
oplysninger om sådanne tjenester;"

11. Blockchain: en fremadskuende handelspolitik

Betænkning: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 433, 25, 92
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12. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan

Forslag til beslutning: B8-0561/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0561/2018 (LIBE)

§ 7 2 PPE VE + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE VE - 237, 305, 3

Efter § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE VE + 307, 242, 2

§ 20 § originaltekst vs -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

Efter henvisning 6 7 S&D +

§ M 1 PPE +

Efter § T 8 S&D +

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 516, 26, 11

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 20

13. Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik

Forslag til beslutning: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0582/2018 (PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 3 2 S&D VE + 295, 202, 51

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 434, 64, 47

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPE: endelig afstemning (RC-B8-0582/2018)

Diverse:
Neoklis Sylikiotis havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag RC-B8-0582/2018 
tilbage.

14. Ombudsmandens årsberetning for 2017

Betænkning: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 6 5 PPE VE - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE VE - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE AN + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11S PPE -

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE AN - 239, 267, 25



P8_PV(2018)12-13(VOT)_DA.docx 15 PE 632.675

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

14 PPE AN - 235, 285, 8§ 21

§ originaltekst AN + 330, 181, 18

15 PPE AN - 204, 318, 8§ 22

§ originaltekst AN + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § originaltekst AN + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § originaltekst vs +

§ 35 19S PPE AN - 183, 337, 4

§ 40 20S PPE AN - 198, 317, 7

§ 46 21S PPE AN - 214, 304, 3

§ K 1S PPE -

§ S 2 PPE -

§ X § originaltekst vs +

§ Y 3 PPE -

4 PPE AN - 199, 314, 6§ AC

§ originaltekst AN + 366, 149, 6

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 368, 15, 135

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: ændringsforslag 4, 7, 14, 15, 19 § 21
ENF: ændringsforslag 4, 15, 21 §§ 22, 26; § AC

Anmodning om særskilt afstemning
ALDE: § 33; § X
PPE: § 21

15. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017
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Betænkning: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD VE + 125, 308, 16

div

1 +

§ 3

§ originaltekst

2 +

div

1 +

§ 4 § originaltekst

2 +

div

1 +

2 -

§ 9 § originaltekst

3 +

Efter § 9 1 PPE VE + 308, 102, 42

div

1 -

2 +

3 +

§ 10 § originaltekst

4 +

div

1 +

§ 11 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 19 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ 23 § originaltekst

2 +

8 EFDD VE - 104, 326, 18
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1 +

§ 26

§ originaltekst

2/VE + 227, 211, 13

§ 27 3S PPE AN - 200, 221, 30
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§ 30 § originaltekst

3 -

§ J 4 EFDD -

div

1 +

§ S § originaltekst

2 -

§ U 5 EFDD VE - 200, 211, 36

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 342, 34, 39

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 2, 3

Anmodning om opdelt afstemning
ALDE:
§ 23
1. del: teksten uden ordene: "mener, at Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne bør 

komme med en sammenhængende og effektiv opfølgning på henstillingerne i den 
endelige rapport fra arbejdsgruppen;"

2. del: disse ord

§ 26
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1. del: teksten uden ordene: "at dette hidtil ikke har været tilfældet, og at der ikke har været 
nogen håndgribelige lovgivningsmæssige resultater af tidligere vellykkede 
initiativer;"

2. del: disse ord

§ S
1. del: teksten uden ordene: "forudsat at de fra begyndelsen behandles af Udvalget for 

Andragenders sekretariat;"
2. del: disse ord

PPE:
§ 3
1. del: teksten uden ordene: "der anvendes af visse uansvarlige medlemsstater;"
2. del: disse ord

§ 4
1. del: "understreger, at der er behov for et forstærket samarbejde mellem Kommissionen 

og andre EU-institutioner og medlemsstaternes nationale, regionale og lokale 
myndigheder for at sikre, at der vedtages og gennemføres en EU-lovgivning, der 
tilstræber de højeste standarder i henseende til social retfærdighed og fuld og 
effektiv beskyttelse af alle borgeres økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; 
understreger behovet for et mere aktivt samarbejde med medlemsstaternes 
repræsentanter på udvalgsmøderne og hurtigere opfølgning på anmodninger fra 
udvalget; opfordrer derfor til, at der udvises stor vilje fra alle de involverede 
myndigheder på nationalt plan og EU-plan til at behandle og løse andragender som 
et prioriteret spørgsmål;"

2. del: "konstaterer endnu en gang, at talrige andragender har fået overfladiske svar fra 
Kommissionens side;"

§ 11
1. del: "påpeger, at behandlingen af andragender om usikre arbejdsforhold har afsløret, at 

mange arbejdstagere i et antal medlemsstater er udsat for ulovlig og diskriminerende 
behandling, og at der i nogle tilfælde mangler effektive foranstaltninger til at 
forebygge og sanktionere forhold af denne art;"

2. del: "beklager, at Kommissionen har et betydeligt efterslæb i behandlingen af 
overtrædelsesprocedurer vedrørende EU's arbejdslovgivning i visse medlemsstater, 
hvorved overtrædelser af arbejdstagernes rettigheder får lov at fortsætte i årevis;"

§ 19
1. del: teksten uden ordene: "43 mio." og "der kører rundt med dieselmotorer,"
2. del: disse ord

ALDE, PPE:
§ 9
1. del: "mener, at de modtagne andragender for at sikre fuld overensstemmelse mellem 

behandlingen af forskellige andragender i det hele bør behandles af Udvalget for 
Andragender, og at udvalgets sekretariat med henblik herpå bør tildeles flere 
ressourcer;" uden ordene "de modtagne andragender” og ”i det hele bør behandles af 
Udvalget for Andragender" og "med henblik herpå"

2. del: disse ord
3. del: "understreger, at udvalgets retningslinjer, der blev vedtaget i januar 2016, gør 

behandlingen af andragender og beslutningsprocessen gennemsigtig og klar;"

§ 10
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1. del: "kritiserer i kraftige vendinger den skønsbeføjelse, som Kommissionen har tildelt sig 
ved behandlingen af klager fra borgerne om enkeltstående sager;"

2. del: "bemærker, at den omstændighed, at Kommissionen afviser at undersøge borgernes 
klager grundigt og hurtigt, bl.a. når det drejer sig om enkeltstående sager, i 
overensstemmelse med Kommissionens tilgang i meddelelsen fra 2016 med titlen 
"EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse" , kan medføre, at man ikke 
hurtigt finder ud at, om der kan være tale om alvorlige systematiske forsømmelser,"

3. del: "og dermed, at adskillige lovovertrædelser får lov til at fortsætte til skade for mange 
borgere, hvorved den i det væsentlige giver de nationale domstole det fulde ansvar 
for at overvåge eventuelle overtrædelser af EU-lovgivningen, medmindre der er tale 
om systematiske overtrædelser; finder, at der er for meget tvetydighed i 
fortolkningen af dette begreb, og anser navnlig en sådan tilgang inden for 
miljølovgivning for at være skadelig;"

4. del "betragter den som en forringelse i forhold til den tidligere tilgang til 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning og en generel hæmsko for dens opgaver 
som traktaternes vogter;"

§ 30
1. del: teksten uden ordene: "den samme", "og de samme oplysninger som andragerne" og 

"eller andre myndigheder"
2. del: "den samme" et "og de samme oplysninger som andragerne" 
3. del: "eller andre myndigheder"

Diverse
PPE-Gruppen havde taget ændringsforslag 2 tilbage.


