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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
mindst 38 medlemmer lav tærskel 
mindst 76 medlemmer middelhøj tærskel 
mindst 151 medlemmer høj tærskel 
SEC hemmelig afstemning
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1. Ændringer til Parlamentets forretningsorden

Betænkning: Richard Corbett (A8-0462/2018) (Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet til 
forretningsordenens tekst, simpelt flertal påkrævet til fortolkningerne og forslaget til afgørelse.)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

kor. udv. +

div

1/AN + 617, 27, 6

2/SEC + 380, 224, 26

20 kor. udv.

3/SEC + 396, 220, 21

35 kor. udv. AN + 454, 186, 6

36 kor. udv. AN + 449, 193, 3

37 kor. udv. AN + 473, 145, 31

38 kor. udv. AN + 466, 172, 7

39 kor. udv. AN + 453, 180, 4

41S kor. udv. AN + 453, 185, 5

42 kor. udv. AN + 469, 153, 23

43 kor. udv. AN + 493, 143, 8

44 kor. udv. AN + 487, 144, 16

54 kor. udv. AN + 484, 148, 10

55 kor. udv. AN + 510, 128, 10

div

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 

udvalg - særskilt 
afstemning

63 kor. udv.

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

5S kor. udv. vs +Artikel 11, § 3,
andet afsnit

83 mindst 38 
medlemmer

↓

9 kor. udv. vs +

10 kor. udv. AN + 523, 103, 11

80 ENF AN ↓

11 kor. udv. vs/VE + 509, 134, 3

68 S&D VE - 350, 266, 28

div

1/AN + 622, 16, 8

Artikel 11, efter § 3

13 kor. udv.

2/AN + 493, 111, 26

Efter artikel 11 75 PPE +

Artikel 32, § 1, 
fortolkning og efter 

afsnit 1

86 + 
87S

S&D, ALDE, 
PPE

AN - 354, 267, 27

Artikel 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

AN + 457, 179, 10

81 GUE/NGL AN - 142, 493, 4

73 EFDD AN - 119, 524, 5

30 kor. udv. +

Artikel 130, § 3

32S kor. udv. +

40 kor. udv. AN + 472, 172, 6

74 EFDD AN ↓

Artikel 130b, § 2

79 EFDD AN ↓

Artikel 180a, §§ 2, 3 84S + 
85S

Verts/ALE AN - 340, 285, 18

Artikel 211, § 8 76 PPE +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter artikel 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 391, 236, 18

Afstemning: forslag til afgørelse AN + 496, 114, 33

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: ændringsforslag 86, 87
GUE/NGL: ændringsforslag 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: ændringsforslag 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: ændringsforslag 10, 80
PPE: ændringsforslag 20 (§§ 3, 4)

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: ændringsforslag 5, 9, 10, 11

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL:
ændringsforslag 63
1. del: teksten uden ordene: "eller tilsvarende"
2. del: disse ord

PPE:
ændringsforslag 13
1. del: teksten uden ordene: "Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets 

organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller 
interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har underskrevet 
erklæringen vedrørende denne kodeks."

2. del: disse ord

ALDE, PPE:
ændringsforslag 20
1. del: teksten uden afsnit 3 og 4
2. del: afsnit 3
3. del: afsnit 4

Diverse
Ændringsforslag 71, 77, 78 og 82 var blevet afvist.
Ændringsforslag 69, 70 og 72 var blevet trukket tilbage.
Den hemmelige afstemning på begæring af PPE-Gruppen.
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2. EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og 
den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde ***I

Betænkning: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 1 kor. udv. AN + 520, 29, 48

3. Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 
2019 og 2020 ***I

Betænkning: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 605, 36, 7

4. Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 
civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

Betænkning: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 616, 17, 14

5. Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 
virkninger af internationale børnebortførelser *

Betænkning: Mary Honeyball (A8-0452/2018)



P8_PV(2019)01-31(VOT)_DA.docx 6 PE 634.455

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 613, 17, 15

6. Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger 
af internationale børnebortførelser *

Betænkning: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 617, 16, 15

7. Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 
civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser *

Betænkning: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 618, 15, 16

8. Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, 
herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark *

Betænkning: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 566, 40, 41

9. Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 
bekæmpelse af svig 

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
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Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 509, 88, 46
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10. Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion ***I

Betænkning: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 46rev kor. udv. AN + 568, 53, 25

11. Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-
forordningen") ***I

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 2 kor. udv. AN + 567, 45, 37

12. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-
raps

Forslag til beslutning: B8-0073/2019

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0073/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 414, 193, 36

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning
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13. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1)

Forslag til beslutning: B8-0074/2019

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0074/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 385, 204, 55

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

14. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-
874Ø3-1)

Forslag til beslutning: B8-0075/2019

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0075/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 391, 204, 47

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

15. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 

Forslag til beslutning: B8-0076/2019

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B8-0076/2019 (ENVI)

Afstemning: 
beslutning (tekst som 

helhed)

AN + 465, 122, 55
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Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

16. Situationen i Venezuela

Forslag til beslutning: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2019 
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

Efter § 4 § PPE + mundtligt 
ændringsforslag

Efter § 5 3 ENF -

4 ENF -Efter § 6

5 ENF -

§ G 1 ENF -

Efter § G 2 ENF -

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 439, 104, 88

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL, PPE: endelig afstemning
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Diverse

Esteban González Pons havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag for at tilføje et nyt stykke 
efter stk. 4:
"fordømmer tilbageholdelsen af adskillige journalister, der dækker situationen i Venezuela, og 
opfordrer til deres øjeblikkelige løsladelse;"

Elena Valenciano (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-
B8-0082/2019.
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17. Årlig beretning om konkurrencepolitikken

Betænkning: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 579, 26, 29

§ 2 § originaltekst

2/AN - 296, 308, 21

Efter § 2 3 PPE AN + 318, 303, 9

4 PPE VE + 482, 123, 19

div

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ originaltekst

6 ↓

div

1 +

§ 4 § originaltekst

2 -

5 PPE +

div

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ originaltekst

3 ↓

div§ 28 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

§ 31 9 EFDD AN - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

div

1/AN + 559, 47, 21

§ 40 § originaltekst

2/AN + 339, 264, 15

div

1 +

§ 41 § originaltekst

2 -

Efter § 49 8 GUE/NGL -

Efter § 64 1 EFDD AN - 223, 321, 79

div

1 +

§ 76 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 78 § originaltekst

2 -

div

1 +

§ 82 § originaltekst

2 -

§ E 2 PPE AN - 288, 312, 22

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 468, 66, 66

Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD: ændringsforslag 1, 9
Verts/ALE: ændringsforslag 2, 3, 9, §§ 2, 40
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 2
1. del: "glæder sig over og tilskynder til at fortsætte den strukturerede dialog med 

kommissæren med ansvar for konkurrence og Kommissionens indsats for at 
opretholde et tæt samarbejde med medlemmerne af Parlamentets kompetente udvalg 
og arbejdsgruppen om konkurrencepolitik; mener, at Kommissionens årlige 
beretning om konkurrencepolitikken er af uundværlig betydning for den 
demokratiske kontrol; minder om, at Parlamentet i de seneste år har været involveret 
gennem den almindelige lovgivningsprocedure i at udforme rammerne for 
konkurrencereglerne, f.eks. i det foreslåede ECN+-direktiv; bemærker, at 
Parlamentet bør tildeles medbestemmelsesbeføjelser til at udforme rammerne for 
konkurrencereglerne, og beklager, at den demokratiske dimension af dette område af 
EU's politik ikke er blevet styrket ved de seneste traktatændringer;"

2. del: "opfordrer til, at traktaterne ændres i overensstemmelse hermed;"

§ 4
1. del: "bemærker, at Kommissionen i 2018 fremsatte et forslag til retsakt vedrørende 

oprettelse af et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt), som vil 
blive en privat pensionsfond;"

2. del: "fremhæver, at dette forslag til retsakt oprindeligt var inspireret af det amerikanske 
kæmpeselskab for finansielle tjenesteydelser BlackRock, verdens største 
fondsforvalter, der byggede omkring to tredjedele af sit 6 bio. USD store imperium 
på pensioner, og som blev foreslået af Kommissionen efter en betydelig lobbyindsats 
fra BlackRock; ser også stadig tydeligere beviser på, at gigantiske fondsforvaltere 
som Black Rock hæmmer konkurrencen på de virkelige markeder og mellem 
selskaber; anmoder Kommissionen om at være særligt opmærksom på risikoen for 
en dominerende stilling på markedet for private pensionsprodukter;"

§ 28
1. del: "tager konkurrencekommissær Margrethe Vestagers beslutning om undersøgelsen af 

statsstøtte til McDonalds til efterretning, hvori hun siger, at den manglende 
beskatning af visse af McDonalds' overskud i Luxembourg ikke udgør ulovlig 
statsstøtte; mener, at den gældende EU-forordning er uegnet til at bekæmpe dobbelt 
ikkebeskatning"

2. del: "og standse bestræbelserne på at nå ned på laveste fællesnævner med hensyn til 
virksomhedsbeskatning;"

§ 40
1. del: "understreger den vidtrækkende koncentration af fødevareforsyningskæden, hvor et 

par virksomheder udgør et oligopol på det globale marked for frø og pesticider til 
skade for både forbrugerne, landbrugerne, miljøet og biodiversiteten;"

2. del: "påpeger, at en sådan struktur vil gøre landbrugerne endnu mere teknologisk og 
økonomisk afhængige af nogle få globalt integrerede one-stop-shop-platforme, 
producere begrænset frødiversitet, lede tendenser inden for innovation væk fra 
vedtagelsen af en produktionsmodel, der respekterer miljøet og biodiversiteten, og 
som et resultat af mindsket konkurrence generere mindre innovation og en lavere 
kvalitet af slutprodukterne; beder i betragtning af de faldende indkomster inden for 
landbruget, og især blandt mindre producenter, Kommissionen om at gøre en indsats 
for at skaffe værdige indkomster for især de små og mellemstore virksomheder;"

§ 41
1. del: "mener, at det er højst nødvendigt, at Kommissionen foretager en tilbundsgående 

kontrol af brugen af patenter inden for landbrugssektoren;"
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2. del: "gør opmærksom på, at misbruget af patenter pålægger landmændene at stræbe efter 
produktionskrav, som begrænser deres markedsmuligheder, udhuler afgrødernes 
biodiversitet og fordrejer konkurrencen foruden at begrænse innovationen; mener, at 
de anbefalede foranstaltninger vil tilskynde udviklingen af en agroindustriel model, 
som fremmer overgangen til organisk og bæredygtigt økologisk landbrug;"

§ 76
1. del: "understreger, at adgangen til EU's indre marked bør være betinget af overholdelsen 

af sundheds-, plantesundheds- og miljøstandarder; anmoder Kommissionen om med 
henblik på at sikre fair konkurrence at fremme ækvivalensen af foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger mellem tredjelande og EU inden for miljø- og 
fødevaresikkerhedsstandarder; bemærker, at de højeste miljø- og 
dyrevelfærdsstandarder kan betyde højere omkostninger, og at det derfor kan 
resultere i konkurrenceforvridende adfærd, hvis standarderne sænkes;"

2. del: "anbefaler, at Kommissionen undersøger, hvordan konkurrencepolitikkens 
anvendelsesområde kan udvides for at hindre en sådan dumping inden for det indre 
marked og i forbindelse med import til det indre marked;"

§ 78
1. del: "fastholder, at begrebet "rimelig pris" ikke bør betragtes som den lavest mulige pris 

for forbrugeren, men i stedet skal være rimelig og give mulighed for et rimeligt 
vederlag til alle parter i fødevareforsyningskæden; understreger, at forbrugerne har 
andre interesser end lave priser alene, herunder dyrevelfærd, miljømæssig 
bæredygtighed, udvikling af landdistrikter, initiativer til at mindske brugen af 
antibiotika og forhindre antimikrobiel resistens osv.;"

2. del: "opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder til at tage hensyn til 
forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtig fødevareproduktion, som kræver, at der i 
stigende grad tages hensyn til værdien af "offentlige goder" i forbindelse med 
fastsættelse af fødevarepriser; anmoder i denne forbindelse om, at EU's 
konkurrencepolitik ser længere end til blot den laveste fællesnævner for "billige 
fødevarer"; mener, at der skal tages fuldt hensyn til produktionsomkostningerne ved 
aftaler om priser i kontrakter mellem detailhandlere/forarbejdningsvirksomheder og 
producenter med det formål at sikre priser, der som minimum dækker 
omkostningerne;"

§ 82
1. del: "minder om, at der har fundet en betydelig horisontal og vertikal omstrukturering 

sted, hvilket har ført til yderligere konsolidering i de allerede koncentrerede sektorer 
for frø, landbrugskemikalier, kunstgødning, dyregenetik og landbrug samt inden for 
forarbejdning og detailhandel; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse og 
efter at Monsanto er blevet overtaget af Bayer-koncernen, der tilsammen 
kontrollerer ca. 24 % af det globale marked for pesticider og 29 % af det globale 
frømarked, at sikre, at EU's landbrugeres, borgeres og miljøets interesser beskyttes,"

2. del: "ved at foretage en omfattende og holistisk vurdering af indvirkningen på 
bedriftsplan af fusioner og erhvervelser af leverandører af rå- og hjælpestoffer til 
landbruget, herunder producenter af plantebeskyttelsesmidler, således at 
landbrugerne kan få adgang til innovative produkter af bedre kvalitet med mindre 
indvirkning på miljøet og til konkurrencedygtige priser; fremhæver, at sådanne 
fusioner og overtagelser potentielt kan skade konkurrencen på området for adgang til 
vigtige produkter for landbrugere; mener, at markedsføringsstandarderne for frø og 
planteformeringsmateriale til mindre brug bør lettes og gøres mere fleksible."
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S&D:
§ 3
1. del: "anmoder Kommissionen om at foretage en grundig analyse af de betydelige 

potentielle"
2. del: "skadevirkninger"
3. del: "ved den foreslåede fusion mellem Siemens og Alstom for konkurrencen på det 

europæiske jernbanemarked og dens"
4. del "negative"
5. del "virkninger for jernbanebrugerne"
6. del: "som kommer til at stå over for højere priser, færre valgmuligheder og lavere 

niveauer for service, kvalitet og innovation; bemærker, at den foreslåede fusion 
formentlig vil skade markederne for rullende højhastighedsmateriel, almindelige tog 
og metrotog samt hele jernbaneinfrastrukturen ved at skabe en dominerende stilling 
inden for signaler i EU og navnlig i medlemsstater som Belgien, Danmark, 
Nederlandene, Rumænien, Spanien og Det Forenede Kongerige;"

§ 26
1. del: "bemærker, at formanden for Kommissionen har forpligtet sig til at fremsætte 

forslag til at fremme samarbejdet på skatteområdet mellem medlemsstaterne gennem 
en forpligtelse til at besvare gruppeanmodninger på skatteområdet, således at én 
medlemsstat kan tilvejebringe alle oplysninger, der er nødvendige for, at andre kan 
retsforfølge grænseoverskridende skatteunddragere, og også til at fremsætte forslag 
om skattereformer"

2. del: "i henhold til artikel 116 i TEUF,"
3. del: "hvilket vil involvere fælles beslutningstagning mellem Rådet og Parlamentet med 

henblik på at fjerne fordrejning af konkurrencevilkårene på det indre marked;"


