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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
1/20 lav tærskel (1/20 af medlemmerne)
1/10 middelhøj tærskel (1/10 af medlemmerne)
1/5 høj tærskel (1/5 af medlemmerne)
SEC hemmelig afstemning
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1. Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og 
fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 ***I

Betænkning: Norbert Lins (A9-0042/2019)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 637, 27, 20

2. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og 
gennemførelsesprotokollen hertil ***

Henstilling: Carmen Avram (A9-0026/2019)

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

bemærkninger

Godkendelses-
procedure

AN + 478, 87, 127

3. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder 
dimoxystrobin og mancozeb

Forslag til beslutning: B9-0230/2019

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0230/2019 (ENVI)

beslutning (tekst som 
helhed)

AN + 443, 216, 33

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: endelig afstemning
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4. Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for 
regnskabsåret 2017

Forslag til afgørelse: B9-0235/2019

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse B9-0235/2019
(CONT)

Forslag til afgørelse +

5. Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, 
herunder LGBTI-fri områder

Forslag til beslutning: B9-0234/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0234/2019                                                                                                
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3 § originaltekst AN + 528, 125, 33

div

1 +

§ 4 § originaltekst

2/AN + 498, 120, 62

§ 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 407, 186, 88

§ 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 499, 147, 40

§ 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 461, 167, 56

Efter § 12 4 ECR AN - 172, 475, 36

div§ 15 § originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

Efter § 15 8 Renew +

§ 20 § originaltekst AN + 502, 152, 34

Efter § 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 366, 258, 62

Henvisning 6 5 Renew +

Efter henvisning 6 6 Renew +

Henvisning 16 § originaltekst AN + 508, 135, 46

Efter henvisning 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 375, 250, 62

§ D § originaltekst vs +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 482, 148, 52§ N

13 S&D +

10 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 367, 256, 63§ O

14 S&D +

7 Renew +§ P

§ originaltekst AN ↓

Beslutning (tekst som helhed) AN + 463, 107, 105

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR: ændringsforslag 4; §§ 3, 4 (2. del), 20; henvisning 16 ("der henviser til sin 

beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af seksualundervisning 
i Polen,"); § P

S&D: endelig afstemning
Verts/ALE, GUE/NGL: ændringsforslag 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 15; § D
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Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 4
1. del: teksten uden ordet: "seksualundervisning"
2. del: disse ord

GUE/NGL:
§ 15
1. del: "opfordrer Kommissionen og Rådet til at anvende alle de værktøjer og procedurer, 

de har til rådighed, for at sikre en fuldstændig og korrekt anvendelse af traktatens 
principper og værdier,"

2. del: "såsom traktatbrudsprocedurer, budgetprocedurer, retsstatsmekanismen og artikel 7-
proceduren, og at yde passende støtte til igangværende procedurer;"

Diverse
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos og Nicolae Ştefănuță (Renew-Gruppen) havde 
ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-0234/2019.
Yannick Jadot (Verts/ALE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-
0234/2019.
Javier Moreno Sánchez (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-
0234/2019.

6. Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Forslag til beslutning: B9-0238/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0238/2019 
(ECON)

§ 2 1 Verts/ALE AN + 477, 170, 43

§ 4 § originaltekst AN + 497, 111, 78

Efter § 7 11 S&D -

div

1 +

§ 9 § originaltekst

2/AN + 494, 170, 13

§ 10 8 ECR -

5S Verts/ALE AN - 266, 380, 37§ 12

12 S&D AN - 250, 366, 80
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 12 13 S&D -

§ 22 9 ECR -

§ 23 § originaltekst AN + 539, 115, 28

2 Verts/ALE AN - 142, 436, 112

14 S&D AN - 238, 399, 54

div

1 +

§ 33

§ originaltekst

2 -

§ 34 § originaltekst vs +

§ 35 3 Verts/ALE AN + 349, 323, 16

6 GUE/NGL AN - 314, 370, 8§ 36

§ originaltekst AN + 480, 177, 33

7 GUE/NGL AN - 119, 554, 17§ 39

§ originaltekst AN + 474, 184, 34

§ 41 § originaltekst AN + 533, 121, 38

Efter § 41 15 S&D +

div

1/AN + 425, 247, 16

§ 42 § originaltekst

2/AN + 430, 246, 13

§ 43 § originaltekst AN + 539, 77, 76

§ C 4 Verts/ALE AN - 292, 337, 60

16 ID -Efter § J

17 ID -

div§ N 10 S&D

1/AN - 270, 383, 41
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN - 271, 384, 32

§ originaltekst AN + 466, 209, 14

Beslutning (tekst som helhed) AN + 479, 141, 69

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL ændringsforslag 6, 7; endelig afstemning
S&D: ændringsforslag 12, 14
ECR: §§ 4, 9 (2. del), 23, 42 (1. del)
ID: §§ 36, 39, 41, 42, 43; § N

Anmodning om særskilt afstemning
Renew: §§ 34, 42

Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
ændringsforslag 10
1. del: Ordet "fuldstændig"
2. del: "der henviser til, at enstemmighed om skatterelaterede spørgsmål har forhindret 

vedtagelsen af vigtige skatteinitiativer, hvilket har ført til dyre forsinkelser og 
suboptimale politikker; der henviser til, at medlemsstaterne uden ændringer i EU's 
kompetencer på beskatningsområdet kunne indføre afstemning med kvalificeret 
flertal som et nyttigt redskab til at fremme foranstaltninger, hvor beskatning støtter 
andre politiske mål; der henviser til, at den såkaldte passerellebestemmelse (artikel 
48, stk. 7, i TEU) i EU-traktaterne giver mulighed for et skift til afstemning med 
kvalificeret flertal og den almindelige lovgivningsprocedure under visse 
omstændigheder uden traktatændringer;"

ECR:
§ 9
1. del: "glæder sig over, at alle lande, der er involveret i den inklusive ramme, deltager på 

lige fod, hvilket samler over 130 lande og jurisdiktioner med henblik på at 
samarbejde om gennemførelsen af OECD/G20-BEPS-pakken og forhandle fælles 
løsninger til håndtering af de resterende BEPS-udfordringer; minder imidlertid om, 
at udviklingslandene kun var involveret i BEPS-processen i de senere faser af 
forhandlingerne;"

2. del: "glæder sig derfor over, at de igangværende forhandlinger er inkluderende; minder 
om Parlamentets holdning til oprettelsen af et mellemstatsligt skatteorgan inden for 
rammerne af FN;"



P9_PV(2019)12-18(VOT)_DA.docx 9 PE 645.802

§ 42
1. del: "opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at undgå et retsgrundlag, 

der kræver enstemmighed i Rådet;"
2. del: "minder om Kommissionens bidrag i sin meddelelse "På vej mod en mere effektiv 

og demokratisk beslutningstagning inden for EU's skattepolitik" med forslag om en 
køreplan for beslutningstagning med kvalificeret flertal;"

PPE:
§ 33
1. del: teksten uden ordet: "effektivt"
2. del: dette ord

7. Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet 
på Daphne Caruana Galizia

Forslag til beslutning: B9-0240/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0240/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 8 § originaltekst AN + 516, 104, 69

§ 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

div

1 +

§ B § originaltekst

2 +

§ W S Renew + Mundtligt 
ændringsforslag

Beslutning (tekst som helhed) AN + 581, 26, 83

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, PPE: endelig afstemning
ID: § 8

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL: § 8
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Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ B
1. del: "der henviser til, at retsstatsprincippet og respekten for demokratiet, 

menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de værdier og 
principper, som er forankret i EU's traktater og de internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler EU og dets 
medlemsstater, og som skal overholdes;"

2. del: "der henviser til, at Unionen i overensstemmelse med artikel 2, artikel 3, stk. 1, og 
artikel 7 i TEU har beføjelse til at handle med henblik på at beskytte de fælles 
værdier, som den er baseret på, og til, at retsstatsmekanismen bør anvendes med 
samme styrke på alle medlemsstater;"

Diverse
Sophia in 't Veld havde stillet et mundtligt ændringsforslag med henblik på at lade punkt W udgå.

8. EU's bestøverinitiativ

Forslag til beslutning: B9-0233/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0233/2019 (ENVI)

Efter § 8 2 Verts/ALE +

10 ECR AN - 132, 542, 18

12 PPE VE + 400, 278, 13

div

1 ↓

2 ↓

§ 10

§ originaltekst

3 ↓

div

1 +

§ 11 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 17 § originaltekst vs +

Efter § 19 3 Verts/ALE AN + 396, 259, 30

11S ECR -

4 Verts/ALE AN + 408, 257, 27

div

1 ↓

§ 20

§ originaltekst

2 ↓

§ 21 5 Verts/ALE +

Efter § 24 6 Verts/ALE AN + 407, 259, 20

§ 27 § originaltekst AN + 574, 92, 27

§ 35 7 Verts/ALE +

Efter § 38 8 Verts/ALE +

div

1 +

§ 43 § originaltekst

2 +

Efter § 43 9 Verts/ALE +

div

1 +

§ P § originaltekst

2 +

div

1 +

§ Q § originaltekst

2 +

§ U 1 Verts/ALE +

§ AG § originaltekst vs +

Beslutning (tekst som helhed) +
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Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 3, 4, 6, 10
ID: § 27

Anmodning om særskilt afstemning
ID: § 17; § AG

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 43
1. del: teksten uden ordene: "at støtte økologisk innovation i landbrug og"
2. del: disse ord

§ P
1. del: teksten uden ordene: "der skader bestøvere og deres føde"
2. del: disse ord

§ Q
1. del: teksten uden ordet: "visse"
2. del: dette ord

ID:
§ 10
1. del: teksten uden ordene: "klare mål, milepæle og tidsplaner" og "og at 

pesticidreduktionen bør fastsættes som en fælles indikator til overvågning af i 
hvilken grad det lykkes; mener, at obligatoriske reduktionsmål for hele EU bør indgå 
i den kommende revision af direktiv 2009/128/EF;"

2. del: "klare mål, milepæle og tidsplaner"
3. del: "og at pesticidreduktionen bør fastsættes som en fælles indikator til overvågning af i 

hvilken grad det lykkes; mener, at obligatoriske reduktionsmål for hele EU bør indgå 
i den kommende revision af direktiv 2009/128/EF;"

§ 11
1. del: teksten uden ordene: "Kommissionen til at revidere de reviderede nationale 

handlingsplaner vedtaget under direktiv 2009/128/EF og træffe alle de 
foranstaltninger, der er til rådighed, for at sikre, at" og "reduktionsmål"

2. del: disse ord

§ 20
1. del: teksten uden ordet: "systematisk"
2. del: dette ord
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9. Digital omstilling af sundhed og pleje

Forslag til beslutning: B9-0239/2019

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0239/2019 (ENVI)

Efter § 3 2 GUE/NGL -

§ 6 5 Verts/ALE +

div

1 +

§ 7 § originaltekst

2/VE + 521, 116, 19

div

1 +

§ 8 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 11 § originaltekst

2/AN - 77, 589, 14

div

1 +

§ 12 § originaltekst

2 -

3 GUE/NGL -

div

1 +

2 -

§ 13

§ originaltekst

3 -

4 GUE/NGL -

div

§ 16

§ originaltekst

1 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 +

§ 21 6 Verts/ALE R

§ 22 7 Verts/ALE R

§ 23 8 Verts/ALE +

div

1 +

§ 24 § originaltekst

2 +

div

1 +

§ 25 § originaltekst

2/VE + 354, 268, 3

§ 29 9 Verts/ALE R

div

1 +

§ 41 § originaltekst

2 +

§ N 1 GUE/NGL -

Beslutning (tekst som helhed) +

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 7
1. del: "mener, at det er nødvendigt at sikre en central rolle for borgerorganisationer og -

netværk, offentlige sundhedssystemer i forbindelse med forvaltning og 
politikudformning vedrørende digital sundhed og pleje på regionalt og nationalt plan 
og på EU-plan;"

2. del: "understreger i denne forbindelse betydningen af samarbejde og forbindelse mellem 
sundhedsinstitutionernes databaser;"

§ 8
1. del: teksten uden ordene: "i tilfælde af risiko for deres sundhed"
2. del: disse ord



P9_PV(2019)12-18(VOT)_DA.docx 15 PE 645.802

§ 11
1. del: teksten uden ordene: "beklager imidlertid, at der med denne forordning ikke tages et 

skridt videre med hensyn til ejendomsret til personoplysninger eller indførelse af 
andre, nye patientrettigheder;"

2. del: disse ord

§ 12
1. del: teksten uden ordene: "at retten til beskyttelse af privatlivets fred skal reguleres 

særskilt" og "og at dette”
2. del: disse ord

§ 16
1. del: teksten uden ordene: "et omfattende elektronisk dossier over"
2. del: disse ord

§ 24
1. del: teksten uden ordene: "iværksætte en uddannelseskampagne i hele EU om fordelene 

ved og mekanismerne bag deling af sundhedsdata med det formål at udrydde 
misforståelser og"

2. del: disse ord

§ 25
1. del: teksten uden ordene: "fortrolige eller følsomme"
2. del: disse ord

§ 41
1. del: "mener, at der bør skabes en positiv balance for borgerne mellem brugen af digitale 

værktøjer og direkte konsultationer med sundhedspersonale;"
2. del: "mener også, at sikker adgang og tværnational deling af sundhedsdata vil være et 

positivt skridt fremad;"

Verts/ALE, ID:
§ 13
1. del: "erkender, at der er store økonomiske interesser forbundet med udnyttelsen af 

oplysninger fra sundheds- og plejesektorerne; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til klart at definere ansvarsområderne inden for datastyring"

2. del: "ved at opstille et nyt offentligt-" og "paradigme;"
3. del: "privat"

Diverse
Margrete Auken (Verts/ALE-Gruppen) havde trukket sin underskrift til beslutningsforslag B9-
0239/2019 tilbage.


