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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 medlemmer)
1/10 middelhøj tærskel (1/10 medlemmer)
1/5 høj tærskel (1/5 medlemmer)
SEC hemmelig afstemning
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1. Parlamentets mødekalender - 2021

Forslag fra Formandskonferencen

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

7.-8. april 2S 1/20 
medlemmer

+

10.-11. november 1S ID AN - 228, 382, 52

Vedtaget uden afstemning, som ændret

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ID: ændringsforslag 1

2. Parlamentets mødekalender - 2022

Forslag fra Formandskonferencen

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

bemærkninger

Vedtaget uden afstemning

3. Valgs prøvelse

Betænkning: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ 3 § originaltekst

2/VE + 371, 258, 33

div

1 +

§ 6 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ L § originaltekst vs/VE + 334, 248, 81

Afgørelse (tekst som helhed) AN + 523, 6, 135

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL, PPE: § L

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 3
1. del: "anmoder medlemsstaternes kompetente myndigheder om snarest at afslutte 

behandlingen af de indsigelser, de har modtaget, og underrette Parlamentet om 
resultatet heraf;"

2. del: "kræver en gennemsigtig evaluering af afholdelsen af valget til Europa-
Parlamentet;"

§ 6
1. del: teksten uden ordene: "bl.a. hvad angår afstemningslister, krav om fysisk 

tilstedeværelse eller problemer med at få adgang til de nødvendige oplysninger fra 
medlemsstaterne om udøvelse af deres stemmeret"

2. del: disse ord

Diverse
Formanden havde meddelt, at ændringsforslag 1 og 2 var blevet afvist.

4. Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, 
stk. 1))

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

bemærkninger

Udnævnelse af Pedro 
Machado

SEC + 441, 171, 53
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5. Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, 
stk. 1))

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

bemærkninger

Udnævnelse af Jesús 
Saurina

SEC + 404, 153, 76

6. Udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, 
stk. 1))

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

bemærkninger

Udnævnelse af Jan de 
Carpentier

SEC + 414, 186, 55

7. Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) 

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, 
stk. 1))

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

bemærkninger

Udnævnelse af Gerry 
Cross

SEC - 272, 336, 48
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8. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger - titandioxid

Forslag til beslutning: B9-0071/2020 (Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

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

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0071/2020
(ECR)

Beslutning (tekst som 
helhed)

VE - 177, 434, 39

9. Universaloplader til mobilt radioudstyr

Forslag til beslutning: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, 
B9-0085/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ A § originaltekst vs +

div

1 +

§ B § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § E 1 GUE/NGL AN - 160, 343, 157

Beslutning (tekst som helhed) AN + 582, 40, 37

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGL: ændringsforslag 1
PPE, Verts/ALE: endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL: § A

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL:
§ B
1. del: teksten uden ordene: "at det indre marked ikke udnytter sit fulde potentiale, og"
2. del: disse ord

Diverse
Antonio Tajani (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B9-
0070/2020.
Evelyne Gebhardt (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-
B9-0070/2020.
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10. Kønsbestemt lønforskel

Forslag til beslutning: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0069/2020
(ECR)

Beslutning (tekst som helhed) AN - 78, 528, 50

Beslutningsforslag B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Efter § 1 7 GUE/NGL AN - 296, 302, 61

div

1 +

§ 2 § originaltekst

2/VE + 388, 224, 40

Efter § 2 8 GUE/NGL AN + 284, 279, 98

Efter § 3 9 GUE/NGL AN + 436, 138, 75

div

1/AN + 432, 127, 99

2/AN - 291, 332, 34

3/AN - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/AN - 298, 314, 44

div

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ originaltekst

3 ↓

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 344, 276, 34

div

1 +

§ 6 § originaltekst

2 +
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1 +

§ 9 § originaltekst

2 +

Efter § 9 10 GUE/NGL +

div

1 -

Efter § 11 11 GUE/NGL

2 -

div

1 +

§ 13 § originaltekst

2 +

Efter § 13 12 GUE/NGL AN - 306, 318, 34

Efter § 14 13 GUE/NGL VE + 368, 249, 35

div

1/AN - 293, 334, 26

Efter § 15 14 GUE/NGL

2/AN - 115, 412, 128

div

1/AN + 356, 254, 47

Efter § 16 15 GUE/NGL

2/AN - 125, 501, 29
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § E 3 GUE/NGL -

Efter § I 4 GUE/NGL +

Efter § J 5 GUE/NGL AN + 304, 295, 59

Efter § O 6 GUE/NGL -

Beslutning (tekst som helhed) AN + 493, 82, 79

Beslutningsforslag B9-0083/2020
 (ID)

Beslutning (tekst som helhed) ↓

Beslutningsforslag B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Beslutning (tekst som helhed) ↓

Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR: endelig afstemning B9-0069/2020
Verts/ALE: ændringsforslag 1
GUE/NGL: ændringsforslag 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; endelig afstemning B9-0073/2020
S&D: ændringsforslag 2
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Anmodning om opdelt afstemning
Renew:
ændringsforslag 1
1. del: teksten uden ordene "og sanktioner", "at indføre" og "obligatoriske" 
2. del: "og sanktioner" 
3. del: "at indføre"
4. del "obligatoriske"

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

§ 4
1. del: teksten uden ordene: "at indføre bindende foranstaltninger for løngennemsigtighed" 

og "mener, at det kommende direktiv bør finde anvendelse på både den private og 
den offentlige sektor og på hele lønpakken, herunder eventuelle komponenter heraf, 
og har et bredt anvendelsesområde under behørig hensyntagen til små og 
mellemstore virksomheders særlige forhold (SMV'er);"

2. del: "at indføre bindende foranstaltninger for løngennemsigtighed"
3. del: "mener, at det kommende direktiv bør finde anvendelse på både den private og den 

offentlige sektor og på hele lønpakken, herunder eventuelle komponenter heraf, og 
har et bredt anvendelsesområde under behørig hensyntagen til små og mellemstore 
virksomheders særlige forhold (SMV'er);"

§ 6
1. del: "opfordrer Kommissionen til at lægge den igangværende revision af funktionsmåden 

og gennemførelsen af EU's ligelønslovgivning og princippet om lige løn som 
grundlag for dens tiltag og til at forelægge en rettidig revision af direktiv 
2006/54/EF med henblik på at ajourføre og forbedre den eksisterende lovgivning om 
princippet om ligeløn i praksis, forbedre håndhævelsen i overensstemmelse med EU-
Domstolens retspraksis og medtage forbuddet mod enhver form for 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsskifte;"

2. del: "opfordrer til bedre adgang til domstolsprøvelse og indførelse af stærkere 
proceduremæssige rettigheder til bekæmpelse af løndiskrimination;"

§ 9
1. del: teksten uden ordene: "at vedtage lovgivning"
2. del: disse ord
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§ 13
1. del: "bemærker den indvirkning, som kvinders underrepræsentation i ledende stillinger 

har på lønforskellen mellem mænd og kvinder, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv og ledelse;"

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at ophæve blokeringen af forhandlingerne i Rådet om 
det foreslåede direktiv om kvinder i bestyrelser, da det vil kunne bidrage til at fjerne 
glasloftet;"

S&D:
ændringsforslag 11
1. del: teksten uden ordene: "de langsigtede virkninger af neoliberale politikker indført af 

EU har en negativ indvirkning på kvinders økonomiske selvstændiggørelse og på 
opnåelsen af ligestilling mellem kønnene,"

2. del: disse ord

ændringsforslag 14
1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at styrke de offentlige arbejdsmyndigheders 

kapacitet, navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer og teknisk og kulturel 
kapacitet, for at sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at håndhæve 
de arbejdstagerrettigheder, der er fastsat ved lov eller kollektiv overenskomst, 
herunder ved at pålægge sanktioner mod virksomheder, der ikke overholder 
reglerne;"

2. del: "opfordrer endvidere til, at der foretages en vurdering af, om EU's finansiering til 
virksomheder er betinget af, at der anvendes høje arbejdsstandarder, og at der ikke 
forekommer diskriminerende praksis over for kvinder;"

ændringsforslag 15
1. del: teksten uden ordene: "afviser implementering af fleksible arbejdsordninger som et 

redskab til at deregulere arbejdsmarkedet og svække arbejdstagerrettighederne;"
2. del: disse ord

Diverse
Susana Solís Pérez (Renew-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag 
B9-0073/2020.


