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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. Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fælleskabets 
lufthavne *** I 

Forslag til forordning (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Artikel 1, stk. 1 
forordning (EØF) nr. 

95/93 artikel 10 a

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 689, 1, 2

Kommissionens forslag AN + 686, 0, 2

2. Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] ***I

Forslag til forordning ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Artikel 1, stk. 1 
forordning (EU) nr. 

1301/2013 artikel 3, § 
1, afsnit 3

2 ID AN - 82, 597, 11

Artikel 3, før stk. 1 
forordning (EU) nr. 

508/2014 artikel 25, § 
3, artikel 33

3 + 4 ID AN - 75, 594, 21

Betragtning 6 1 ID AN - 97, 590, 1

Kommissionens forslag AN + 683, 1, 4
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3. Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af 
Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Genstand Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter betragtning 3 1 ID AN - 106, 578, 4

Kommissionens forslag AN + 671, 3, 14


