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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. Konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. 
juli 2020

Forslag til beslutning: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

div

1/AN + 676, 1, 4

§ 1 § originaltekst

2/AN + 612, 28, 41

div

1/AN + 570, 71, 40

2/AN + 552, 72, 57

3/AN + 516, 112, 53

§ 2 § originaltekst

4/AN + 603, 32, 45

2 GUE/NGL AN - 64, 566, 51

3 GUE/NGL AN - 78, 534, 69

4 GUE/NGL AN - 87, 551, 43

Efter § 2

5 GUE/NGL AN - 113, 537, 31

6 GUE/NGL AN - 160, 466, 55Efter § 3

7 GUE/NGL AN - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL AN - 124, 516, 41

div

1/AN + 541, 80, 60

§ 5 § originaltekst

2/AN + 456, 202, 23

25 ID AN - 133, 543, 3

10 GUE/NGL AN - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL AN - 102, 545, 33
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 501, 151, 28

§ originaltekst

2/AN + 464, 175, 42

Efter § 9 9 GUE/NGL AN - 148, 405, 128

26 ID AN - 101, 562, 16§ 10

§ originaltekst AN + 459, 202, 20

24 medlemmer AN - 69, 565, 47Efter § 10

27 ID AN - 103, 564, 12

28 ID AN - 112, 554, 13

12 GUE/NGL AN - 59, 562, 57

13 GUE/NGL AN - 46, 618, 16

div

1/AN + 440, 211, 29

2/AN + 420, 200, 61

§ 11

§ originaltekst

3/AN + 487, 182, 12

Efter § 11 29 ID AN - 100, 569, 10

div

1/AN + 572, 78, 31

§ 12 § originaltekst

2/AN + 490, 64, 127

14 GUE/NGL AN - 81, 538, 59

15 GUE/NGL AN - 56, 545, 80

Efter § 13

16 GUE/NGL AN - 165, 467, 48

17 GUE/NGL AN - 112, 454, 115

div

§ 14

§ originaltekst

1/AN + 523, 80, 74
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 501, 112, 64

30 ID AN - 97, 560, 22Efter § 14

31 ID AN - 125, 535, 18

18 GUE/NGL AN - 91, 478, 112

div

1/AN + 526, 121, 34

§ 15

§ originaltekst

2/AN + 571, 101, 9

Efter § 15 19 GUE/NGL AN - 125, 510, 46

§ 16 § originaltekst AN + 488, 140, 52

§ 17 32 ID AN - 106, 565, 8

div

1/AN + 552, 55, 74

§ 19 § originaltekst

2/AN + 488, 116, 77

20 GUE/NGL AN - 60, 538, 83Efter § 19

33 ID AN - 109, 560, 10

§ 20 34 ID AN - 102, 571, 6

Efter § 20 35 ID AN - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL AN - 188, 485, 8

§ 24 § originaltekst AN + 578, 52, 51

22 GUE/NGL AN - 108, 484, 89Efter § 24

23 GUE/NGL AN - 139, 419, 123

div

1/AN + 620, 20, 41

§ 26 § originaltekst

2/AN + 595, 40, 46
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § C 1 GUE/NGL AN - 58, 562, 61

Beslutning (tekst som helhed) AN + 465, 150, 67

Forslag til beslutning B9-0230/2020
(ECR)

Beslutning (tekst som helhed) AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL
§ 9
1. del: teksten uden ordene: "understreger, at denne mekanisme for at være effektiv bør 

aktiveres med et omvendt kvalificeret flertal;"
2. del: disse ord

§ 14
1. del: teksten uden ordene: "grænseforvaltning", "Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning" og "Den Europæiske Forsvarsfond"
2. del: disse ord

§ 15
1. del: teksten uden ordet: "gradvis"
2. del: dette ord

ID:
§ 1
1. del: "sørger over coronavirussets ofre og hylder alle de arbejdstagere, der har bekæmpet 

pandemien"
2. del: "mener, at borgere i EU under sådanne hidtil usete og ekstraordinære 

omstændigheder har en kollektiv pligt til at udvise solidaritet"

§ 5
1. del: "mener, at stats- og regeringscheferne ikke har formået at tackle spørgsmålet om 

genopretningsinstrumentets tilbagebetalingsplan; minder om, at der kun er tre 
muligheder for at gøre dette: yderligere nedskæringer i programmer med EU-
merværdi indtil 2058, forhøjelse af medlemsstaternes bidrag eller oprettelse af nye 
egne indtægter"

2. del: "mener, at kun oprettelsen af nye egne indtægter kan bidrage til at tilbagebetale EU's 
gæld, samtidig med at det kan redde EU's budget og lette det finanspolitiske pres på 
de nationale statskasser og EU's borgere; minder om, at oprettelsen af nye egne 
indtægter er den eneste tilbagebetalingsmetode, der er acceptabel for Parlamentet"
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§ 12
1. del: ''gentager sin faste overbevisning om, at der bør sættes en stopper for alle rabatter og 

korrektionsmekanismer så hurtigt som mulig; beklager, at Det Europæiske Råd ikke 
kun har beholdt rabatterne, men endda har øget de rabatter, som nogle medlemsstater 
nyder godt af;''

2. del: ''gentager sin holdning til omkostningerne ved opkrævning af toldafgifter, der bør 
sættes til 10 %, som det oprindeligt var;''

§ 26
1. del: ''mener imidlertid, at enhver politisk aftale om den næste FFR skal nås senest inden 

udgangen af oktober for at sikre, at opstarten af de nye programmer forløber 
gnidningsløst fra den 1. januar 2021 og ikke bringes i fare; minder om, at artikel 
312, stk. 4, i TEUF, i tilfælde af at en ny FFR ikke vedtages i tide, fastsætter en 
midlertidig forlængelse af loftet og af andre bestemmelser i det sidste år af den 
nuværende ramme;''

2. del: ''påpeger, at FFR-nødplanen både i retlig og politisk henseende er fuldt ud forenelig 
med genopretningsplanen og vedtagelsen af de nye FFR-programmer;''

Renew:
§ 19
1. del: teksten uden ordene: "beklager de massive nedskæringer i forbindelse med 

tilskudskomponenterne, hvilket forstyrrer balancen mellem tilskud og lån og vil 
underminere genopretningsindsatsen, navnlig annulleringen af innovative 
programmer som f.eks. det særlige solvensstøtteinstrument; mener, at disse 
nedskæringer vil mindske instrumentets gennemslagskraft og dets forandrende 
virkning for økonomien; beklager, at nogle medlemsstater endnu engang førte deres 
forhandlinger med udgangspunkt i deres respektive nettooverskud eller -underskud 
over for EU, samtidig med at de fuldstændig lader de samlede fordele ved 
medlemskabet af det indre marked og EU som helhed ude af betragtning;"

2. del: disse ord

GUE/NGL, ID:
§ 2
1. del: ''glæder sig desuden over EU's stats- og regeringschefernes accept af en 

genopretningsfond til at kickstarte økonomien som foreslået af Parlamentet i maj; 
anerkender oprettelsen af genopretningsinstrumentet''

2. del: ''der repræsenterer et historisk skridt for EU;''
3. del: ''beklager imidlertid, at tilskudsdelen i den endelige aftale er blevet reduceret;''
4. del ''minder om, at det valgte retsgrundlag for oprettelsen af genopretningsinstrumentet 

ikke giver de valgte medlemmer af Europa-Parlamentet en formel rolle;''
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§ 11
1. del: teksten "understreger derfor, at denne reform skal omfatte en kurv af nye egne 

indtægter, der skal indgå i EU's budget fra og med 1. januar 2021; understreger, at 
bidraget fra plast kun udgør et første skridt i imødekommelsen af Parlamentets 
forventninger; har til hensigt at forhandle en retligt bindende tidsplan, som skal 
aftales af budgetmyndigheden, vedrørende indførslen af yderligere nye egne 
indtægter i første halvdel af den næste FFR, såsom emissionshandelssystemet (og de 
indtægter, der komme fra enhver fremtidig udvidelse), CO2-
grænsetilpasningsmekanismen, en digital skat, afgiften på finansielle transaktioner 
og det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag;'' uden ordene "såsom 
emissionshandelssystemet (og de indtægter, der komme fra enhver fremtidig 
udvidelse),"

2. del: disse ord
3. del: "opfordrer til at benytte midtvejsrevisionen af FFR til om nødvendigt at tilføje 

yderligere egne indtægter i anden halvdel af FFR for 2021-2027 for at sikre, at målet 
vil blive opfyldt ved udgangen af FFR for 2021-27;"


