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1. Burundi, navnlig ytringsfriheden

Forslag til beslutning: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § originaltekst vs +

Beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL: § 18

Diverse:
Malik Azmani (Gruppen Renew) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag 
RC-B9-0054/2020 tilbage.
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2. Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb

Forslag til beslutning: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0056/2020                                                                                  
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Efter § 18 1 GUE/NGL -

Efter § 21 2 GUE/NGL -

div

1 +

§ F § originaltekst

2/AN + 608, 41, 23

§ I § originaltekst AN + 629, 39, 6

Beslutning (tekst som helhed) +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: § F (2. del), I
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Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ F
1. del: "der henviser til, at befolkningen i Nigeria, den største i Afrika, er næsten ligeligt 

fordelt mellem muslimer og kristne;"
2. del: "der henviser til, at landet er hjemsted for regionens største kristne 

befolkningsgruppe, idet der bor næsten 30 millioner kristne i det nordlige Nigeria; 
der henviser til, at den historiske rivalisering mellem det overvejende muslimske 
nord og kristne syd er blevet dramatisk optrappet med udbredelsen af radikal 
islamisme;"

Diverse
Samira Rafaela (Gruppen Renew) havde trukket sin underskrift til det fælles beslutningsforslag 
RC-B9-0056/2020 tilbage.

3. Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye 
formand og præsidium (parlamentarisk kup)

Forslag til beslutning: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, 
B9-0053/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0048/2020 
(PPE, S&D, Renew, ECR)

div

1 +

§ 7 § originaltekst

2/AN + 424, 189, 61

div

1/AN + 447, 172, 52

§ 8 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutning (tekst som helhed) AN + 471, 101, 103

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: § 7 (2. del)
ID: § 8 (1. del)
PPE, Renew: Endelig afstemning RC-B9-0048/2020

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 7
1. del: teksten som helhed uden ordene: " og til at udvide disse sanktioner til også at 

omfatte deres familiemedlemmer"
2. del: disse ord

ID:
§ 8
1. del: "opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at anerkende præsident 

Guaidós legitime mandat"
2. del: "og glæder sig over den højtstående repræsentants anerkendelse af Guaidó som den 

eneste demokratiske myndighed, der er anerkendt af EU; kræver derfor, at de 
politiske repræsentanter, som Juan Guaidó har udpeget, anerkendes;"
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4. Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende 
Polen og Ungarn

Forslag til beslutning: B9-0032/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0032/2020                                                                                               
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § originaltekst AN + 433, 189, 50

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

AN + 438, 175, 61

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 3

§ originaltekst

4/AN ↓

Efter § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 448, 182, 32

Efter visa 12 1 S&D +

Beslutning (tekst som helhed) AN + 446, 178, 41

Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&D: endelig afstemning
Verts/ALE: ændringsforslag 2, 3; § 3; endelig afstemning
PPE: ændringsforslag 2; §§ 2, 3 (1. del, 3. del, 4 del); endelig afstemning
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 3
1. del: "udtrykker sin beklagelse over, at høringerne endnu ikke har resulteret i betydelige 

fremskridt i de to pågældende medlemsstater med hensyn til at afhjælpe en klar 
risiko for en alvorlig overtrædelse af de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU; 
bemærker med bekymring, at rapporterne og erklæringerne fra Kommissionen og 
internationale organer såsom FN, OSCE og Europarådet viser, at situationen i både 
Polen og Ungarn er blevet forværret siden iværksættelsen af artikel 7, stk. 1, i TEU; 
påpeger, at Rådets undladelse af at gøre effektiv brug af artikel 7 i TEU fortsat 
undergraver integriteten af fælles europæiske værdier, gensidig tillid og Unionens 
troværdighed som helhed;"

2. del: "gentager sin holdning til Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i 
TEU i anvendelse  i forbindelse med situationen i Polen og til dets eget forslag om at 
opfordre Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU at fastslå, at der er en klar fare 
for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på,"

3. del: "opfordrer derfor Rådet til at sikre, at høringer i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU 
også behandler nye udviklinger og vurderer risici for brud på retsvæsenets 
uafhængighed, ytringsfrihed, herunder mediefrihed, akademisk frihed, 
foreningsfrihed og retten til ligebehandling;"

4. del "opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af de redskaber, der er til rådighed, 
for at imødegå en klar risiko for, at Polen og Ungarn groft overtræder de værdier, 
som Unionen bygger på, navnlig fremskyndede overtrædelsesprocedurer og 
begæringer om foreløbige forholdsregler ved Domstolen;"

Diverse:
Robert Biedroń (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 1.

5. COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020)

Forslag til beslutning: B9-0035/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0035/2020
(ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Før § 1 8 GUE/NGL VE - 141, 480, 52

div

1/VE + 391, 275, 6

§ 4 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE VE + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE AN + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 394, 238, 47Efter § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 279, 230, 167

Efter § 12 9 GUE/NGL -

Efter § 14 10 GUE/NGL AN - 171, 425, 80

Efter § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -Efter § 22

12 GUE/NGL -

Efter § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

Efter § 26 19 Verts/ALE AN - 291, 314, 72

div

1 +

2/VE + 345, 303, 14

§ 35 § originaltekst

3/VE + 566, 99, 6

div

1 +

§ 40 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 43 3 PPE VE - 318, 338, 11

Efter § 43 1 S&D -

div

1 +

§ 48 § originaltekst

2 +

§ 53 4 PPE VE - 297, 328, 42

div

1 +

§ 56 § originaltekst

2 +

Efter henvisning 15 14 Verts/ALE +

div

1/AN - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/AN + 318, 315, 44

div

1/AN - 101, 483, 88

Efter § D

13 GUE/NGL

2/AN - 274, 325, 74

Efter § E 6 GUE/NGL +

Efter § I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +Efter § J

15 Verts/ALE +

Beslutning (tekst som helhed) +

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: ændringsforslag 5, 10, 13
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 4
1. del: "mener, at vi står over for en miljømæssig nødsituation, som kræver væsentlige 

tiltag på EU-plan og på globalt plan;"
2. del: "opfordrer Kommissionen til at gøre beskyttelse og genopretning af naturen til en 

topprioritet i den europæiske grønne pagt på lige linje med klimaændringer;"

§ 40
1. del: teksten som helhed uden ordene: "EU og"
2. del: disse ord

§ 56
1. del: "bemærker, at rammeprogrammet for naturbeskyttelse, hvis det gennemføres svagt, 

potentielt kan skabe et fjendtligt miljø for aktivister og miljøforkæmpere og direkte 
eller indirekte føre til, at deres liv bringes i fare;"

2. del: "understreger, at drab på miljøaktivister og miljøforkæmpere bør fordømmes aktivt 
af EU;"

S&D:
ændringsforslag 5
1. del: "der henviser til, at alle former for genteknologi eller ændring af levende

organismer, hvad enten det sker ved transgenetiske eller mutagenetiske
metoder, udgør en trussel mod biodiversiteten;"

2. del: "der henviser til, at den massive anvendelse af bredspektrede herbicider såsom 
glyphosat er direkte ansvarlig for et massivt tab af biodiversitet;"
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ændringsforslag 13
1. del: "insisterer på et fuldstændigt forbud mod alle former for genmodificerede 

organismer, herunder genetiske modifikationer ved hjælp af transgenetiske eller 
mutagenetiske metoder;"

2. del: "opfordrer til et globalt forbud mod anvendelse af glyphosat og andre lignende 
bredspektrede, systemiske herbicider;"

Renew:
§ 48
1. del: teksten som helhed uden ordene: "gamle vækster og"
2. del: disse ord

PPE, Renew:
§ 35
1. del: "understreger, at passende og tilstrækkelig finansiering til biodiversitet er 

nødvendig; opfordrer til, at foranstaltninger til forbedring af biodiversitet og 
klimasikring indarbejdes i den næste FFR, og at integrationen af biodiversitet øges 
på tværs af politikområder med henblik på at gøre betydelige og positive fremskridt 
hen imod 2050-visionen;"

2. del: "opfordrer Kommissionen og Rådet til at opstille et klart udgiftsmål for integration 
af biodiversitet på mindst 10 % i FFR, som skal være et supplement til udgifterne til 
integration af klimaændringer;"

3. del: "understreger desuden behovet for at indføre en mere gennemsigtig, omfattende og 
stringent metode til sporing af biodiversitet og klimaudgifter; gentager sin 
opfordring til mindst at fordoble den nuværende finansiering af LIFE-programmet; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til at udfase skadelige støtteordninger og sikre 
sammenhæng mellem alle EU-fonde og -programmer, således at ingen udgifter 
under EU-budgettet kan bidrage til tab af biodiversitet;"

Diverse
Alexandr Vondra og ECR-Gruppen havde trukket deres støtte til beslutningsforslag B9-0035/2020 
tilbage.

6. Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018

Betænkning: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 4 12 ECR +

§ 12 § originaltekst AN + 504, 156, 9

1 Verts/ALE AN + 333, 312, 22§ 19

§ originaltekst vs ↓

2 Verts/ALE AN + 373, 284, 14Efter § 19

3 Verts/ALE div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1/AN + 455, 192, 21

2/AN + 327, 300, 41

div

1 +

§ 20 § originaltekst

2 +

div

1 +

2 +

§ 21 § originaltekst

3 +

§ 23 7 PPE +

div

1 +

§ 25 § originaltekst

2/AN + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

div

1 +

§ 31 § originaltekst

2 -

§ 41 § originaltekst vs +

div

1 +

§ 43 § originaltekst

2 -

§ 46 9 PPE -

div

1 +

§ 47 § originaltekst

2/AN + 415, 204, 22
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ M 4 PPE -

§ P 5 PPE VE + 389, 245, 8

div

1 +

§ R § originaltekst

2 +

Efter § R 11 ECR +

§ S 6 PPE +

Beslutning (tekst som helhed) AN + 563, 3, 63

Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, 3; §§ 12, 25 (2. del), 47 (2. del)

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL:
§ 31
1. del: teksten som helhed uden ordene: "moralske og" og "og diskretion"
2. del: disse ord

§ R
1. del: "der henviser til, at mere åbenhed og gennemsigtighed om, hvilke holdninger 

medlemsstaternes regeringer indtager i Rådet, vil øge tilliden til EU "
2. del: "og mindske omfanget af euroskepsis og populisme;"

S&D:
ændringsforslag 3
1. del: teksten som helhed uden ordene: "at ændre de relevante regler med henblik på at" og 

"gennemføres i praksis"
2. del: disse ord

Verts/ALE:
§ 20
1. del: teksten som helhed uden ordene: "allerede afsluttede"
2. del: disse ord
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§ 21
1. del: "understreger betydningen af de foranstaltninger, der træffes for at øge 

gennemsigtigheden af de afgørelser, der træffes i traktatbrudssager;"
2. del: "minder om, at Kommissionen i 2014 oprettede en centraliseret platform med 

omfattende oplysninger om overtrædelser på Europa-webstedet;"
3. del: "fremhæver, at Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og offentligheden 

oplysninger om EU Pilot- og traktatbrudssager i sine årsberetninger om kontrol med 
gennemførelsen af EU-retten;"

PPE:
§ 25
1. del: teksten som helhed uden ordene: "og tredjeparter"
2. del: disse ord

§ 47
1. del: teksten som helhed uden ordene: "for indlysende partipolitiske tilhørsforhold"
2. del: disse ord

PPE, Renew:
§ 43
1. del: teksten som helhed uden ordene: "samt tredjeparter"
2. del: disse ord

Diverse
Ændringsforslag 10 var blevet trukket tilbage.

7. Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af 
interessekonflikter

Forslag til beslutning: B9-0047/2020

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0047/2020 
(ECON)

Beslutning (tekst som 
helhed)

+


