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1. Ramme for genopretning og afvikling af centrale modparter ***II

Indstilling ved andenbehandling: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

2. Udnævnelse af Marek Opioła som medlem af Revisionsretten

Betænkning: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 
191, stk. 1)

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

bemærkninger

Udnævnelse Marek 
Opioła

SEC - 156, 536, 3

3. Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området 
for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk ***I

Betænkning: João Ferreira (A9-0231/2020)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 663, 17, 15
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4. Indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union 
og Japan ***

Henstilling: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

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

bemærkninger

Godkendelses-
procedure

AN + 678, 7, 10

5. Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mauretanien: 
forlængelse af protokollen ***

Henstilling: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

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

bemærkninger

Godkendelses-
procedure

AN + 570, 38, 87

6. Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og 
Cookøerne: forlængelse af gennemførelsesprotokollen ***

Henstilling: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

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

bemærkninger

Godkendelses-
procedure

AN + 639, 29, 27
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7. Kvaliteten af drikkevand ***II

Indstilling ved andenbehandling: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

8. Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I

Betænkning: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 40 kor. udv. AN + 684, 9, 2

9. Afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i 
Den Europæiske Investeringsfond ***I

Betænkning: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 652, 30, 13

10. Forslag til ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020: Forhøjelse af 
betalingsbevillingerne samt andre justeringer af udgifter og indtægter

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 594, 37, 64
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11. Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I

Betænkning: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale og erklæringer

Foreløbig aftale 123 kor. udv. AN + 653, 19, 22

Parlamentets 
erklæringer

124 kor. udv. AN + 598, 20, 76

Fælles erklæringer 125 kor. udv. AN + 596, 24, 74

Kommissionens 
erklæringer

126 kor. udv. AN + 643, 35, 16

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt *

Tekst som helhed 123PC1 kor. udv. AN ↓

div

1/AN ↓

Artikel 7, stk. 12 
(Artikel 58 a, stk. 3)

123PC2 kor. udv.

2/AN ↓

Artikel 7, stk. 12 
(artikel 58 a, stk. 4)

123PC3 kor. udv. AN ↓

div

1/AN ↓

Artikel 7, stk. 12 
(artikel 58 a, stk. 5)

123PC4 kor. udv.

2/AN ↓

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 22 123PC5 kor. udv.

3/AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ID: Artikel 7, stk. 12 (artikel 58 a, stk. 4)
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Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 22
1. del: "Medlemsstaterne bør derfor ikke sænke det miljømæssige ambitionsniveau i deres 

eksisterende programmer for udvikling af landdistrikterne. De bør sikre den samme 
overordnede andel for de supplerende midler, som de i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne har afsat inden for rammerne af ELFUL-bidraget til 
foranstaltninger, der er til særlig gavn for miljøet og klimaet ("princippet om 
ikkeforringelse")."

2. del: "Desuden bør mindst 37 % af de supplerende midler, som ydes af EURI, afsættes til 
foranstaltninger, der er til særlig gavn for miljøet og klimaet, samt til dyrevelfærd og 
LEADER. Derudover bør mindst 55 % af disse supplerende midler afsættes til 
foranstaltninger, der fremmer økonomisk og social udvikling i landdistrikterne, 
nemlig til investeringer i fysiske aktiver, landbrugs- og erhvervsmæssig udvikling, 
støtte til basale servicefaciliteter og landsbyfornyelse i landdistrikterne og 
samarbejde." uden ordene: "mindst 37 %", "afsættes til foranstaltninger, der er til 
særlig gavn for miljøet og klimaet, samt til dyrevelfærd og LEADER. Derudover" og 
"af disse supplerende midler"

3. del: disse ord

Artikel 7, stk. 12 (Artikel 58 a, stk. 3)
1. del: "Procenttærsklerne for det samlede ELFUL-bidrag til programmet for udvikling af 

landdistrikterne, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 59, stk. 5 og 6, 
finder ikke anvendelse på de supplerende midler, der er omhandlet i nærværende 
artikels stk. 1."

2. del: "Medlemsstaterne sikrer dog, at mindst den samme overordnede andel af ELFUL-
bidraget, herunder de supplerende midler, der er omhandlet i nærværende artikels 
stk. 2, afsættes i hvert program for udvikling af landdistrikterne til de 
foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 59, stk. 6, i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) .../...+ [nærværende 
ændringsforordning]."

Artikel 7, stk. 12 (Artikel 58 a, stk. 5)
1. del: "Mindst 55 % af de supplerende midler, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, 

afsættes i hvert program for udvikling af landdistrikterne til de foranstaltninger, der 
er omhandlet i artikel 17, 19, 20 og 35, forudsat at den udpegede anvendelse af de 
pågældende foranstaltninger i programmerne for udvikling af landdistrikterne 
fremmer økonomisk og social udvikling i landdistrikterne og bidrager til en robust, 
bæredygtig og digital økonomisk genopretning"

2. del: "i overensstemmelse med bl.a. de miljø- og klimamål vedrørende landbrug, som 
forfølges i denne forordning, og navnlig til:
a) korte forsyningskæder og lokale markeder b) ressourceeffektivitet, herunder 
præcisionslandbrug og intelligent landbrug, innovation, digitalisering og 
modernisering af produktionsmaskiner og -udstyr
c) sikkerhedsforhold på arbejdspladsen d) vedvarende energi, cirkulær økonomi og 
bioøkonomi e) adgang til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) af høj 
kvalitet i landdistrikterne. Ved tildelingen af de supplerende midler, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 2, kan medlemsstaterne beslutte at fravige den 
procenttærskel, der er fastsat i nærværende stykkes første afsnit, i det omfang det er 
nødvendigt for at overholde princippet om ikkeforringelse i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) .../...+ [nærværende ændringsforordning]. Medlemsstaterne kan dog 
i stedet beslutte at fravige princippet om ikkeforringelse, i det omfang det er 
nødvendigt for at overholde den procenttærskel, der er fastsat i nærværende stykkes 
første afsnit."
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12. Ekstraordinære ressourcer i forbindelse med covid-19-pandemien: REACT-EU 
***I

Betænkning: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 61 kor. udv. AN + 654, 23, 17

13. Forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler 
i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***II

Indstilling ved andenbehandling: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

14. Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 
2021-2027 ***

Indstilling: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) (Flertal af Parlamentets medlemmer 
påkrævet)

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

bemærkninger

Godkendelses-
procedure

AN + 548, 81, 66
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15. Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og 
om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en 
køreplan for indførelse af nye egne indtægter

Betænkning: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

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

bemærkninger

Afgørelse AN + 550, 72, 73

16. En ny strategi for europæiske SMV'er

Betænkning: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

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

bemærkninger

Beslutning (tekst som helhed) AN + 533, 58, 82

17. FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter

Forslag til beslutning: B9-0428/2020, B9-0429/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0428/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

1 GUE/NGL: AN - 132, 527, 36

12 ID AN - 100, 570, 23

div

1/AN + 501, 80, 113

2/AN + 565, 89, 40

§ 1

§ originaltekst

3/AN + 509, 162, 24
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

8 GUE/NGL: AN - 111, 574, 10

9 GUE/NGL: AN - 77, 601, 17

Efter § 1

10 GUE/NGL: AN - 123, 545, 27

§ 2 2 GUE/NGL: AN - 73, 617, 5

3 GUE/NGL: AN - 81, 552, 60Efter § 2

11 GUE/NGL: AN - 113, 558, 24

4 GUE/NGL: AN - 107, 520, 66

div

1/AN + 537, 149, 9

§ 4

§ originaltekst

2/AN + 466, 213, 16

5 GUE/NGL: AN - 69, 553, 73

6 GUE/NGL: AN - 164, 422, 108

Efter § 4

7 GUE/NGL: AN - 169, 450, 76

div

1/AN + 530, 151, 14

§ 9 § originaltekst

2/AN + 518, 149, 28

div

1/AN + 516, 174, 5

§ 11 § originaltekst

2/AN + 472, 214, 9

Beslutning (tekst som helhed) AN + 496, 134, 65

Forslag til beslutning B9-0429/2020 
(ECR)

Beslutning (tekst som helhed) AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ID: §§ 4, 11
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 4
1. del: teksten uden ordene: "på grund af reglen om enstemmighed i Rådet"
2. del: disse ord

§ 11
1. del: teksten uden ordene: "overvindelse af"
2. del: disse ord

ID:
§ 9
1. del: teksten uden ordene: "minder om, at anvendeligheden af denne forordning ikke kan 

gøres til genstand for vedtagelse af retningslinjer, da den aftalte tekst er 
tilstrækkeligt klar, og der ikke er fastsat bestemmelse om nogen 
gennemførelsesinstrumenter;"

2. del: disse ord

GUE/NGL:, ID:
§ 1
1. del: teksten uden ordene: "Fonden for Integreret Grænseforvaltning, Frontex" og "retligt 

bindende" (to forekomster)
2. del: "Fonden for Integreret Grænseforvaltning, Frontex"
3. del: "retligt bindende" (to forekomster)

18. Gennemførelse af Dublin III-forordningen

Betænkning: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 4 8 GUE/NGL: AN - 321, 350, 22

§ 5 1 ID AN - 143, 542, 7

div

1/AN + 650, 19, 24

§ 15 § originaltekst

2/AN + 540, 138, 13

Efter § 15 2 ID AN - 196, 480, 14

3 ID AN - 135, 522, 37

4 ID AN - 160, 524, 10

5 ID AN - 163, 511, 20

Efter § 26

6 ID AN - 137, 551, 6
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 39 7 ID AN - 142, 534, 16

§ 43 § originaltekst AN + 532, 110, 52

Beslutning (tekst som helhed) AN + 448, 98, 149

Anmodning om særskilt afstemning
ID: § 43

Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 15
1. del: "påpeger, at beskyttelsen af grundlæggende rettigheder bør være kernen i alle 

foranstaltninger, der træffes for at gennemføre Dublin III-forordningen, herunder 
beskyttelse af børn, af ofre for menneskesmugling,"

2. del: "LGBTI-personer og andre i en sårbar stilling; påpeger de menneskelige 
omkostninger, som manglerne ved det fælles europæiske asylsystem påfører 
asylansøgere, hvis mentale sundhed allerede er svækket af de traumer, de har oplevet 
i deres oprindelsesland og eventuelt på migrationsruterne;"

19. Gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet

Betænkning: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 3 2 ID AN - 148, 535, 9

Efter § 9 3 ID AN - 108, 542, 44

4 ID AN - 103, 570, 21

5 ID AN - 168, 502, 24

Efter § 11

6 ID AN - 145, 539, 10
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 14 7 ID AN - 152, 537, 5

§ 15 8 ID AN - 139, 547, 6

Efter § 30 9 ID AN - 159, 519, 16

Efter § 34 10 ID AN - 106, 549, 39

Efter henvisning 38 1 ID AN - 131, 522, 41

Beslutning (tekst som helhed) AN + 512, 134, 49

20. OLAF's samarbejde med EPPO og effektiviteten af OLAF's undersøgelser ***II

Indstilling ved andenbehandling: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

21. Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I

Betænkning: József Szájer (A9-0187/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemni
ng

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra det 
korresponderende udvalg 

– afstemning under ét

1-15
17-25

kor. udv. AN + 633, 36, 26

Ændringsforslag fra det 
korresponderende udvalg - 

særskilt afstemning

16 kor. udv. AN + 450, 224, 21

Kommissionens forslag AN + 429, 85, 182
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Anmodning om særskilt afstemning
PPE: ændringsforslag 16

22. Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret 
sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

Forslag til beslutning: B9-0411/2020

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0411/2020 (ENVI)

Beslutning (tekst som helhed) AN + 472, 194, 30

23. Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret 
majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 og genetisk modificeret 
majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 
87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411

Forslag til beslutning: B9-0413/2020

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0413/2020 (ENVI)

Beslutning (tekst som helhed) AN + 488, 186, 22

24. Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret 
majs MIR604 (SYNIR6Ø4-5)

Forslag til beslutning: B9-0414/2020

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0414/2020 (ENVI)

Beslutning (tekst som helhed) AN + 489, 185, 22
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25. Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret 
majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)

Forslag til beslutning: B9-0415/2020

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0415/2020 (ENVI)

Beslutning (tekst som helhed) AN + 489, 185, 22

26. Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret 
majs MON 89034 (MON-89Ø34-3) 

Forslag til beslutning: B9-0416/2020

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

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0416/2020 (ENVI)

Beslutning (tekst som helhed) AN + 490, 184, 22
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27. Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack

Forslag til beslutning: B9-0403/2020, B9-0405/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0403/2020 

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL:)

§ 1 6 ID AN - 86, 556, 48

§ 3 14 Verts/ALE AN - 215, 444, 32

§ 4 7 ID AN - 99, 579, 12

§ 5 § originaltekst AN + 540, 93, 58

§ 6 8 ID AN - 99, 583, 8

15 Verts/ALE AN - 169, 469, 54§ 7

§ originaltekst AN + 515, 132, 45

9 ID AN - 107, 537, 46

div

1/AN + 669, 17, 6

§ 9

§ originaltekst

2/AN + 520, 161, 10

§ 10 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN + 310, 304, 78

2 GUE/NGL: AN - 234, 387, 70Efter § 10

16 Verts/ALE AN - 236, 356, 99

10 ID AN - 102, 578, 10§ 11

3 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN - 215, 421, 55

17 Verts/ALE AN - 227, 445, 19

div

1/AN + 642, 41, 9

§ 12

§ originaltekst

2/AN + 567, 105, 19
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

11 ID AN - 119, 558, 13§ 13

§ originaltekst AN + 565, 111, 15

§ 15 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN - 203, 457, 32

Efter § 16 12 ID AN - 106, 556, 27

§ 18 18 Verts/ALE AN - 198, 428, 65

13 ID AN - 128, 557, 4

19 Verts/ALE AN - 162, 490, 40

§ 19

§ originaltekst AN + 568, 83, 41

div

1/AN - 198, 483, 11

5 ECR

2/AN - 184, 485, 21

div

1/AN + 591, 41, 60

§ 20

§ originaltekst

2/AN + 413, 257, 22

div

1/AN + 667, 20, 5

§ 21 § originaltekst

2/AN + 544, 141, 7

Henvisning 10 § originaltekst AN + 547, 128, 16

div

1/AN + 582, 98, 12

2/AN + 449, 227, 16

3/AN + 644, 29, 19

Henvisning 15 § originaltekst

4/AN + 444, 231, 17

div§ C § originaltekst

1/AN + 655, 31, 6
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 547, 133, 11

div

1/AN + 647, 13, 32

§ D § originaltekst

2/AN + 597, 56, 39

div

1/AN + 655, 30, 7

§ E § originaltekst

2/AN + 626, 57, 9

div

1/AN + 673, 12, 7

§ I § originaltekst

2/AN + 575, 101, 15

div

1/AN + 617, 42, 33

§ J § originaltekst

2/AN + 582, 55, 55

§ P § originaltekst AN + 577, 29, 85

Beslutning (tekst som helhed) AN + 524, 67, 103

Forslag til beslutning B9-0405/2020 (ECR)

Beslutning (tekst som helhed) AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL: § 7
ID: Henvisning 10; § 5
ECR: § P; §§ 13, 19
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 20
1. del: teksten uden ordene: "i overensstemmelse hermed og foreslå retsakter"
2. del: disse ord

ECR:
§ C
1. del: "der henviser til, at artikel 6 i TEUF anerkender, at EU har kompetencer på 

områderne kultur og uddannelse til at gennemføre foranstaltninger med henblik på at 
støtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes foranstaltninger;"

2. del: "der henviser til, at Kommissionen bør gå i aktiv dialog med medlemsstaterne på 
disse politikområder, som også er af stor interesse for personer, der tilhører 
mindretal;"

§ D
1. del: "der henviser til, at Unionen ifølge artikel 10 i TEUF skal tilstræbe at bekæmpe 

forskelsbehandling"
2. del: "på grund af bl.a. race eller etnisk oprindelse ved fastlæggelsen og gennemførelsen 

af sine politikker og aktiviteter;"

§ E
1. del: teksten uden ordene: "på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 

genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering er forbudt;"

2. del: disse ord

§ I
1. del: teksten uden ordene: "at disse grupper i samfundet ofte i flæng omtales som 

nationale mindretal, etniske grupper, traditionelle eller oprindelige mindretal, 
nationaliteter, indbyggere i forfatningsdækkede regioner, sproglige mindretal, 
grupper, der taler mindre udbredte sprog, sproggrupper osv.;"

2. del: disse ord

§ J
1. del: "der henviser til, at de fleste nationale og sproglige mindretal er oppe imod en 

stigende tendens til assimilation og sprogtab, som fører til en sproglig og kulturel 
forarmelse i EU og tabet af dets mangfoldighed – noget, som EU er påbudt at 
beskytte i henhold til traktaterne;"

2. del: "der henviser til, at uddannelse er det vigtigste redskab til revitalisering og bevarelse 
af mindretalssprog;"

§ 9
1. del: teksten uden ordene: "uanset definition, og understreger, at enhver definition bør 

anvendes på en fleksibel måde"
2. del: disse ord

§ 12
1. del: "er af den opfattelse, at foranstaltninger til bevarelse af den kulturelle og sproglige 

identitet til gavn for personer, der tilhører nationale og sproglige mindretal, skal 
sigte mod positiv særbehandling,"

2. del: "herunder inden for områderne uddannelse, kultur og offentlige tjenester;"
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§ 21
1. del: teksten uden ordene: "Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder"
2. del: disse ord

ændringsforslag 5
1. del: Udeladelse af ordenen: " og foreslå retsakter"
2. del: "understreger, at ethvert initiativ fra Kommissionens side i denne henseende skal 

respektere nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet samt respektere 
medlemsstaternes forfatningsmæssige orden og territoriale integritet;"

PPE, ECR
Henvisning 15
1. del: teksten uden ordene: "(Minority SafePack – one million signatures for diversity in 

Europe mod Kommissionen)", "og sag T-391/17",og"(Rumænien mod 
Kommissionen)"

2. del: "(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe mod 
Kommissionen)"

3. del: "og sag T-391/17"
4. del "(Rumænien mod Kommissionen)"

28. Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling

Betænkning: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 554, 85, 56

§ 3 § originaltekst

2/AN + 362, 305, 27

div

1/AN + 550, 88, 57

2/AN + 359, 312, 24

§ 4 § originaltekst

3/AN + 398, 277, 19

div

1/AN + 604, 46, 45

2/AN + 380, 251, 64

3/AN + 352, 319, 23

§ 5 § originaltekst

4/AN + 368, 312, 15
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

5/AN + 362, 314, 18

6/AN + 347, 266, 82

1 ID AN - 105, 572, 16

4 Renew AN - 133, 524, 38

§ 6

§ originaltekst AN + 352, 303, 40

div

1/AN + 569, 64, 62

2/AN + 569, 72, 54

§ 7 § originaltekst

3/AN + 359, 283, 53

div

1/AN + 548, 116, 30

§ 8 § originaltekst

2/AN - 305, 315, 75

2 ID AN - 153, 533, 7

div

1/AN + 569, 52, 74

§ 9

§ originaltekst

2/AN + 392, 224, 79

3 ID AN - 151, 526, 16§ 10

§ originaltekst AN + 403, 259, 33

div

1/AN + 564, 93, 38

§ 11 § originaltekst

2/AN + 559, 104, 32

div

1/AN + 621, 36, 37

2/AN + 461, 166, 68

§ 15 § originaltekst

3/AN + 542, 136, 17
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

4/AN + 535, 151, 9

5/AN + 453, 195, 47

div

1/AN + 613, 54, 28

2/AN + 482, 188, 25

3/AN + 451, 137, 107

4/AN + 470, 126, 99

5/AN + 429, 153, 113

§ 18 § originaltekst

6/AN + 459, 118, 118

div

1/AN + 406, 180, 109

§ 19 § originaltekst

2/AN + 515, 128, 52

5 Renew AN - 164, 483, 48§ 20

§ originaltekst AN + 387, 278, 30

div

1/AN + 638, 41, 16

2/AN + 516, 106, 73

§ 21 § originaltekst

3/AN + 454, 176, 65

div

1/AN + 576, 37, 82

§ 22 § originaltekst

2/AN + 430, 239, 26

6 Renew AN - 140, 534, 21

div

1/AN + 639, 35, 21

§ 24

§ originaltekst

2/AN + 473, 128, 94
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 564, 79, 52

div

1/AN + 613, 35, 47

§ 26 § originaltekst

2/AN + 476, 93, 126

7 Renew AN - 123, 503, 69

div

1/AN + 473, 135, 87

§ 27

§ originaltekst

2/AN + 343, 250, 102

§ 28 § originaltekst AN + 505, 110, 80

div

1/AN + 491, 177, 27

§ 29 § originaltekst

2/AN + 439, 242, 14

§ 30 § originaltekst AN + 486, 167, 42

§ 31 § originaltekst AN + 358, 311, 26

div

1/AN + 684, 7, 4

§ 34 § originaltekst

2/AN + 561, 77, 57

div

1/AN + 465, 102, 127

§ 35 § originaltekst

2/AN + 415, 201, 78

div

1/AN + 528, 98, 68

§ 36 § originaltekst

2/AN + 389, 289, 16

div§ 38 § originaltekst

1/AN + 546, 125, 23
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 426, 250, 18

div

1/AN + 636, 42, 16

§ 44 § originaltekst

2/AN + 350, 266, 78

div

1/AN + 658, 11, 25

§ 52 § originaltekst

2/AN + 611, 61, 22

div

1/AN + 585, 67, 42

2/AN + 556, 101, 37

3/AN + 389, 187, 118

4/AN + 582, 60, 52

§ 53 § originaltekst

5/AN + 479, 145, 70

div

1/AN + 611, 43, 40

§ 56 § originaltekst

2/AN + 513, 170, 11

div

1/AN + 515, 101, 78

§ 57 § originaltekst

2/AN + 366, 289, 39

div

1/AN + 674, 9, 11

§ 58 § originaltekst

2/AN + 496, 128, 70

div

1/AN + 570, 80, 44

§ 59 § originaltekst

2/AN + 514, 95, 85
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 378, 290, 26

4/AN + 402, 248, 44

5/AN + 530, 89, 75

6/AN + 350, 323, 21

7/AN + 537, 119, 38

Beslutning (tekst som helhed) AN + 380, 219, 97

Anmodning om særskilt afstemning
Renew, ECR: §§ 10, 36
PPE: §§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID: §§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59

Anmodning om opdelt afstemning
Renew:
§ 29
1. del: teksten uden ordene: "og effektive sanktioner for overtrædelse af reglerne"
2. del: disse ord

§ 38
1. del: teksten uden ordene: "f.eks. bøder og sanktioner over for arbejdsgivere, som 

tilsidesætter retten til ligeløn;"
2. del: disse ord

§ 56
1. del: teksten uden ordene: "og til at sikre et generelt solidarisk ansvar i hele 

underentreprenørkæden"
2. del: disse ord

§ 57
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer denne revision til at fritage alle 

socialsikringstjenester fra de udbudsrelaterede forpligtelser og oprette en 
fælleseuropæisk mekanisme til udelukkelse af primære leverandører og 
underleverandører, som gentagne gange er involveret i unfair konkurrence og 
skattesvig;"

2. del: disse ord

PPE:
§ 7
1. del: "opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af fleksibiliteten i anvendelsen 

af EU's regler om offentlige finanser og finanspolitikker for at tage højde for 
ekstraordinære udgifter med henblik på at forebygge og afbøde de sociale 
konsekvenser af covid-19-pandemien, styrke de sociale velfærdssystemer og 
finansiere kvalitetsjob, offentlige tjenester, fattigdomsbekæmpelse og de grønne og 
digitale omstillinger;"
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2. del: "glæder sig over Next Generation EU, EU's genopretningsplan; understreger, at en 
retfærdig grøn og digital omstilling kun kan opnås med passende støtte til 
uddannelse og social omsorg og sundhedsinfrastruktur med henblik på at sikre social 
retfærdighed, social samhørighed og velstand for alle; er bekymret over, at 
velfærdssystemerne er under et hidtil uset pres i den nuværende krise, og at 
udgifterne til dem vil vokse eksponentielt; understreger, at udgifterne til 
kriseforanstaltningerne ikke bør ske på bekostning af de dårligst stillede, men bør 
afholdes retfærdigt;"

3. del: "understreger derfor, at EU's investeringsindsats gennem genopretningsplanen skal 
have en stærk social dimension, der styrker velfærdssystemerne og sikrer 
investeringer i social sikring, adgang til sundhedspleje og uddannelse, boliger til 
overkommelige priser, beskæftigelse, retfærdighed og sociale tjenester for sårbare 
grupper med henblik på at bekæmpe de sociale konsekvenser af krisen; mener, at 
investeringer i uddannelse, veludformede progressive skatte- og 
understøttelsessystemer, sociale investeringer og levering af offentlige og sociale 
tjenesteydelser af høj kvalitet er afgørende for at forhindre overførsel af ulemper fra 
den ene generation til den næste; understreger betydningen af gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder i forbindelse med den europæiske 
genopretningsplan og genopretnings- og resiliensfaciliteten på samme niveau som 
den grønne aftale og den digitale overgang; opfordrer derfor til, at de kommende 
reformer i forbindelse med genopretningspakken medtager en opadgående social 
konvergens som et af de vigtigste mål i de nationale reformprogrammer, herunder 
gennem finansiel støtte; mener i denne henseende, at de nye mål for Porto 2030 bør 
støttes i genopretningsplanen sammen med de økonomiske og miljømæssige mål;"

§ 8
1. del: teksten uden ordene: "mener, at et beløb svarende til investeringen i miljømæssige 

og digitale prioriteter i hver genopretnings- og resiliensplan som sådan er afsat til 
gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheders målsætninger og 
opfyldelsen af Portodagsmålene, og at specifikke sociale udviklingsplaner bør 
supplere de nationale genopretnings- og resiliensplaner og de nationale klima- og 
energiplaner;"

2. del: disse ord
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§ 11
1. del: "bifalder oprettelsen af Fonden for Retfærdig Omstilling; understreger, at en bred 

social accept af miljøbeskyttelse og klimaforanstaltninger er afgørende for deres 
effektive gennemførelse; opfordrer medlemsstaterne til effektivt at inddrage 
arbejdsmarkedets parter, regionale og lokale myndigheder samt civilsamfundet i 
udarbejdelsen af territoriale planer for retfærdig omstilling; minder om, at 
klimaændringer og de efterfølgende strukturændringer allerede har haft alvorlige 
konsekvenser for mange europæiske regioner og deres befolkninger; understreger, at 
skabelsen af grønne og anstændige job er afgørende for at opnå et inklusivt og 
afbalanceret arbejdsmarked, der kan ledsage den rimelige og retfærdige omstilling til 
en vedvarende energibaseret, meget ressource- og energieffektiv, cirkulær og CO2-
neutral økonomi og sikre, at ingen bliver ladt i stikken; insisterer på at øge det beløb, 
som Kommissionen foreslog i maj 2020 til Fonden for Retfærdig Omstilling i sit 
ændrede forslag; opfordrer til, at fonden kommer til at råde over tilstrækkelige 
finansielle midler til at støtte regioner under omstilling og sikre, at der skabes nye 
kvalitetsjob, og at social samhørighed er det ledende princip for at yde støtte under 
fonden; understreger, at den reviderede Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen er afgørende for at støtte sociale planer for arbejdstagere, der 
rammes af omstruktureringer, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
nå til enighed om et betydeligt øget budget for dette instrument som en del af den 
bredere, europæiske, finansielle støtte til retfærdig omstilling; opfordrer til en 
bæredygtig og ambitiøs anvendelse af de midler, der er til rådighed, for at støtte de 
mest sårbare regioner, der halter bagefter, ved at anvende overgangsforanstaltninger, 
hvor det er nødvendigt;"

2. del: "minder om betydningen af, at støtteberettigede projekter er i overensstemmelse med 
målet om klimaneutralitet i 2050 og de mellemliggende skridt inden 2030 samt den 
europæiske søjle for sociale rettigheder;"

§ 19
1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne sammen med arbejdsmarkedets 

parter til at forpligte sig til at nå en kollektiv forhandlingsdækning på 90 % inden 
2030 i de nationale systemer, der kombinerer lovbestemt regulering og 
arbejdsmarkedsparternes regulering af ansættelses- og arbejdsvilkår;"

2. del: "understreger, at kollektive forhandlinger bidrager til den sociale markedsøkonomi, 
som tiltænkt i Lissabontraktaten; gentager, at EU-traktaterne, som udtrykkeligt 
beskytter arbejdsmarkedsparternes autonomi og de selvregulerende systemer i de 
medlemsstater, hvor det findes, skal beskyttes for at arbejdsmarkedets parter kan 
regulere på egen hånd ved at sikre en stærk legitimitet og et stadigt større omfang af 
kollektive overenskomster; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne eventuel national 
lovgivning, som hæmmer kollektive overenskomstforhandlinger, herunder ved at 
sikre fagforeningers adgang til arbejdspladser med det formål at organisere 
arbejdstagere; understreger, at reformer i medlemsstaterne ikke bør påvirke 
kollektive overenskomstforhandlinger negativt, og at de skal fremmes på sektorplan, 
herunder ved at støtte arbejdsmarkedets parters kapacitetsopbygning; tilskynder 
Kommissionen og medlemsstaterne til at involvere arbejdsmarkedets parter i fuld 
udstrækning i EU's politiske beslutningstagning, herunder i den europæiske 
semesterproces; mener, at disse foreslåede mål vil bidrage til udryddelse af 
fattigdom blandt personer i beskæftigelse og til at sikre arbejdstagere i EU rimelige 
lønninger;"
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§ 22
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Kommissionen til at medtage det overordnede mål 

om at øge arbejdskvaliteten på europæisk plan i semesterprocessen og den sociale 
resultattavle med henblik på at lede og vurdere beskæftigelsespolitikkernes bidrag i 
alle medlemsstaterne til gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder;"

2. del: disse ord

§ 24
1. del: "er bekymret for det større antal arbejdstagere med usikre og utraditionelle 

ansættelsesvilkår, proformaselvstændige og arbejdstagere med ansættelse uden et 
fast timetal, herunder i nationale offentlige forvaltninger;"

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde hen imod målet om at 
afskaffe ufrivillig midlertidig beskæftigelse og ufrivillig deltidsbeskæftigelse inden 
2030 og nå målet om, at 80 % af de arbejdspladser, der skabes, skal være mellem- 
eller højtbetalte og koncentreret i bæredygtige sektorer;"

3. del: "opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at afskaffe praksis 
med ansættelse uden et fast timetal og proformaselvstændige;"

§ 26
1. del: "opfordrer Kommissionen til at forelægge en strategisk EU-dagsorden for omsorg 

som et yderligere skridt i retning af en kvalitativ styrkelse af sundhedssektoren i EU, 
herunder personer, der udbyder personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i 
hjemmet; gentager, at dagsordenen for omsorg også skal afspejle situationen blandt 
de 100 mio. uformelle omsorgspersoner i EU, som leverer 80 % af langtidsplejen, 
men fortsat typisk ikke anerkendes;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udvikle en 
lovgivningsmæssig ramme, der garanterer sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder 
vurdering af nye muligheder i sundhedssektoren til gavn for forbrugere og patienter, 
samtidig med at den respekterer offentlige og private institutioners rolle i leveringen 
af tjenesteydelser til borgerne og sikrer ordentlige arbejdsvilkår for 
omsorgspersoner;"

§ 27
1. del: teksten uden ordene: "for at muliggøre kollektiv prisfastsættelse for selvstændigt 

erhvervsdrivende med usikre vilkår"
2. del: disse ord

§ 34
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

fremskynde vedtagelsen og gennemførelsen af den europæiske børnegaranti, således 
at alle børn i EU senest i 2030 har fuld adgang til kvalitet og gratis sundhedspleje, 
uddannelse og børnepasning, lever i en anstændigt bolig og får en passende 
ernæring;"

2. del: disse ord
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§ 44
1. del: "bemærker, at de nuværende investeringer i social infrastruktur i EU anslås til 

omkring 170 mia. EUR om året, og at Kommissionen skønner, at de nødvendige 
investeringer ligger på 192 mia. EUR, idet sundhed og langtidspleje tegner sig for 62 
% af denne investering (og tallene for økonomisk overkommelige boliger, 57 mia. 
EUR, sundhed, 70 mia. EUR, langtidspleje, 50 mia. EUR, uddannelse og livslang 
læring, 15 mia. EUR);"

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte en del af genopretnings- 
og resiliensfaciliteten til gennemførelsen af principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, som svarer til investeringerne i miljømæssige og digitale 
prioriteter; insisterer på, at der skal tages hensyn til ligestilling mellem kønnene ved 
tildeling af ressourcer under genopretnings- og resiliensfaciliteten;"

§ 52
1. del: "glæder sig over Kommissionens rapport om de demografiske forandringers 

indvirkning på forskellige grupper i samfundet og på områder og regioner, der er 
uforholdsmæssigt hårdt ramt i Europa;"

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte flere af de midler, der er 
til rådighed under EFRU, til at forbedre transport- og 
telekommunikationsinfrastrukturen i områder med en stor aldrende befolkning samt 
først og fremmest landdistrikter og områder, der lider under affolkning;"

§ 58
1. del: "er bekymret for de store tab af skatteprovenu på grund af omfattende 

skatteundgåelse;"
2. del: "opfordrer Rådet til at fremskynde forhandlingerne om lovgivning vedrørende 

offentlig, landeopdelt indberetning og fælles konsolideret selskabsskattegrundlag og 
til at revidere både kriterierne for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen for 
erhvervsbeskatning og for EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner;"

ID:
§ 35
1. del: "fordømmer, at visse regeringer bruger pandemien som et påskud til at tilbagerulle 

visse grundlæggende rettigheder for arbejdstagere og kvinder; minder om, at adgang 
til sundhedspleje er en umistelig ret, hvilket ligeledes gælder for retten til at 
bestemme over egen krop; understreger derfor, at rettigheder til reproduktiv 
sundhedspleje, prævention og abort skal sikres,"

2. del: "herunder ved at forlænge den retlige tidsramme for en abort;"

§ 36
1. del: teksten uden ordene: "ved at foreslå en ramme for minimumsindkomstordninger" og 

"at enhver person i EU bør være omfattet af en ordning for mindsteindkomst, og"
2. del: disse ord

Renew, PPE:
§ 3
1. del: teksten uden ordene: "og obligatoriske"
2. del: disse ord

§ 4
1. del: teksten uden ordene: "obligatoriske" og "instrumenter"
2. del: "obligatoriske"
3. del: "instrumenter"
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§ 5
1. del: teksten uden ordene: "og at disse mål skal styrkes gennem obligatorisk 

håndhævelse,", "der er forbundet med adgangen til EU-midler;", "obligatoriske" og 
"at den retlige beskyttelse bør indebære"

2. del: "og at disse mål skal styrkes gennem obligatorisk håndhævelse,", uden ordet: 
"obligatorisk"

3. del: "obligatorisk"
4. del "der er forbundet med adgangen til EU-midler;"
5. del "obligatoriske"
6. del: "at den retlige beskyttelse bør indebære"

§ 9
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Kommissionen til nøje at evaluere resultaterne af 

dette midlertidige instrument og undersøge muligheden for at aktivere et permanent 
særligt instrument - efter anmodning fra medlemsstaterne - i tilfælde af, at der 
indtræffer en uventet krise, der fører til en støt stigning i udgifterne til ordninger for 
nedsat arbejdstid og lignende foranstaltninger;"

2. del: disse ord

§ 21
1. del: teksten uden ordene: "med det formål at reducere langtidsledigheden og 

ungdomsarbejdsløsheden med mindst 50 % inden 2030" og "både bindende for alle 
medlemsstater og"

2. del: "med det formål at reducere langtidsledigheden og ungdomsarbejdsløsheden med 
mindst 50 % inden 2030"

3. del: "både bindende for alle medlemsstater og"

§ 53
1. del: "opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om midlertidigt arbejde med 

henblik på at fastlægge en retlig ramme for at sikre anstændige arbejdsvilkår og 
ligebehandling i EU for sæsonarbejdere og mobile arbejdstagere på tidsbegrænsede 
kontrakter med vikarbureauer eller andre former for arbejdsmarkedsformidlere, 
herunder rekrutteringsbureauer; opfordrer medlemsstaterne til at sikre styrket 
håndhævelse og bekæmpe fremgangsmåderne blandt vikarbureauer med tvivlsomme 
hensigter;"

2. del: "understreger, at denne retlige ramme kan omfatte: et forbud mod formidlere på 
arbejdsmarkedet, som ikke overholder direktivet om midlertidigt arbejde, og som 
virker i det indre marked,"

3. del: "en garanteret minimumsløn gennem kollektiv overenskomstforhandling eller ved 
lov, et garanteret minimum antal timer pr. uge/måned, som arbejdsgiveren ikke kan 
fradrage under nogen post fra mindstelønnen eller en løn, der er fastlagt i kollektive 
overenskomster,"

4. del "ingen fradrag i lønninger i tilfælde af deltidskontrakter, garanteret ligebehandling af 
enhver person, der i den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i 
samme virksomhed/sektor, et krav om, at alle vikarbureauer, der opererer på det 
indre marked, er opført i et europæisk register og er certificeret til at virke i det indre 
marked, og sanktioner over for virksomheder, der anvender svigagtig 
ansættelsespraksis og smugler mennesker med henblik på udnyttelse som 
arbejdskraft;"

5. del "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte en stopper for direkte 
betalinger under den fælles landbrugspolitik til støttemodtagere, som ikke 
overholder national lovgivning eller EU-lovgivning om arbejdsret, ILO-
konventionerne og gældende overenskomstaftaler;"
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Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
1. del: teksten uden ordene: "bindende" og "fordømmer praksissen med ubetalte 

praktikophold, når den ikke er relateret til opnåelsen af uddannelsesmæssige 
kvalifikationer, som udgør en form for udnyttelse af unge arbejdstagere og en 
krænkelse af deres rettigheder; opfordrer Kommissionen til at fremsætte en retlig 
ramme for et effektivt og retsgyldigt forbud mod sådanne ulønnede lærlingepladser 
og praktikpladser/-ophold;"

2. del: "bindende"
3. del: "fordømmer praksissen med ubetalte praktikophold, når den ikke er relateret til 

opnåelsen af uddannelsesmæssige kvalifikationer, som udgør en form for udnyttelse 
af unge arbejdstagere og en krænkelse af deres rettigheder;" uden ordene: "når den 
ikke er relateret til opnåelsen af uddannelsesmæssige kvalifikationer"

4. del "når den ikke er relateret til opnåelsen af uddannelsesmæssige kvalifikationer"
5. del "opfordrer Kommissionen til at fremsætte en retlig ramme for et effektivt og 

retsgyldigt forbud mod sådanne ulønnede lærlingepladser og praktikpladser/-
ophold;"

Renew, PPE, ID:
§ 18
1. del: teksten uden ordene: "og noterer sig forslaget til direktiv om mindsteløn og 

kollektive overenskomstforhandlinger; understreger, at dette direktiv bør bidrage til 
at udrydde fattigdom blandt personer i arbejde og fremme kollektive 
overenskomstforhandlinger i overensstemmelse med nationale traditioner og med 
behørig respekt for de nationale arbejdsmarkedsparters autonomi og velfungerende 
modeller for kollektive overenskomstforhandlinger; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at gennemføre en undersøgelse af et indeks for eksistenssikrende 
løn for at anslå leveomkostningerne og den omtrentlige indkomst, som er nødvendig 
for at opfylde en hustands basisbehov, for hver medlemsstat og region, eftersom 
denne kan tjene som reference for arbejdsmarkedets parter; insisterer på, at 
lovbestemte mindstelønninger fastsættes på et niveau over en anstændighedstærskel 
med fuld involvering af arbejdsmarkedets parter, eftersom dette bidrager til at 
afskaffe arbejdstagere, der lever i fattigdom, og garanterer alle arbejdstagere en 
indkomst over fattigdomsgrænsen, alt imens der tages højde for varierende 
leveomkostninger i medlemsstaterne;" og ", undgå en nedadgående spiral med usund 
konkurrence om arbejdskraftomkostninger"

2. del: "og noterer sig forslaget til direktiv om mindsteløn og kollektive 
overenskomstforhandlinger;"

3. del: "understreger, at dette direktiv bør bidrage til at udrydde fattigdom blandt personer i 
arbejde og fremme kollektive overenskomstforhandlinger i overensstemmelse med 
nationale traditioner og med behørig respekt for de nationale arbejdsmarkedsparters 
autonomi og velfungerende modeller for kollektive overenskomstforhandlinger; "

4. del "gentager sin opfordring til Kommissionen om at gennemføre en undersøgelse af et 
indeks for eksistenssikrende løn for at anslå leveomkostningerne og den omtrentlige 
indkomst, som er nødvendig for at opfylde en hustands basisbehov, for hver 
medlemsstat og region, eftersom denne kan tjene som reference for 
arbejdsmarkedets parter;"

5. del "insisterer på, at lovbestemte mindstelønninger fastsættes på et niveau over en 
anstændighedstærskel med fuld involvering af arbejdsmarkedets parter, eftersom 
dette bidrager til at afskaffe arbejdstagere, der lever i fattigdom, og garanterer alle 
arbejdstagere en indkomst over fattigdomsgrænsen, alt imens der tages højde for 
varierende leveomkostninger i medlemsstaterne;"

6. del: "undgå en nedadgående spiral med usund konkurrence om 
arbejdskraftomkostninger"
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ECR, PPE
§ 59
1. del: "bifalder oprettelsen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed; opfordrer til, at 

myndigheden gøres fuldt operationel så hurtigt som muligt;"
2. del: "opfordrer til, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sikrer løbende 

udveksling af oplysninger om bedste praksis med de respektive 
arbejdsmarkedsmyndigheder i medlemsstaterne og håndhævelse af forsøgsvise 
inspektioner; understreger, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, hvis den 
skal være effektiv til at bekæmpe ulovlig praksis og misbrug af arbejdstagere, bør 
have lettere ved at gennemføre kontroller og pålægge sanktioner over for 
virksomheder, der ikke overholder reglerne;" uden ordene: "og pålægge sanktioner"

3. del: "og pålægge sanktioner"
4. del "; understreger, at dette også indebærer, at myndighedens mandat udvides, så det 

omfatter EU-retsakter som f.eks. direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, direktiv 
2014/36/EU om sæsonarbejdere og direktiv 2009/52/EF om sanktioner over for 
arbejdsgivere samt relevant EU-lovgivning om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen;"

5. del "mener, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og de nationale 
inspektorater bør pålægges at foretage en fælles eller samordnet inspektion, når en 
national arbejdsmarkedspart gør opmærksom på tilfælde af misbrug; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at medtage disse aspekter i evalueringen af 
Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed mandat, der er planlagt til 2024, og til 
at inddrage interessenter med indgående kendskab til forskellige 
arbejdsmarkedsmodeller i arbejdet med og evalueringerne af 
arbejdsmarkedsmyndigheden" uden ordene: "pålægges at"

6. del: "pålægges at"
7. del: "mener desuden, at forvaltningen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed 

bør have den samme trepartsopbygning som andre agenturer og således åbne 
mulighed for, at arbejdsmarkedets parter på nationalt plan kan repræsenteres 
yderligere og have stemmeret i bestyrelsen;"

29. Bæredygtig virksomhedsledelse

Betænkning: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 26 1 medlemmer AN - 317, 360, 17

§ 27 2 medlemmer AN + 353, 324, 17

§ 28 § originaltekst AN + 409, 215, 70

Beslutning (tekst som helhed) AN + 347, 307, 42

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer § 28
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30. Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig 
konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Forslag til beslutning: B9-0400/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0400/2020 
(EMPL)

§ 4 § originaltekst AN + 602, 83, 9

Efter § 16 1 ID AN - 97, 583, 12

div

1/AN + 669, 8, 17

§ 39 § originaltekst

2/AN + 585, 94, 15

Efter § 55 2 ID AN - 115, 539, 38

Beslutning (tekst som helhed) AN + 616, 22, 58

Anmodning om særskilt afstemning
ID: § 4

Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 39
1. del: teksten uden ordene: "minoriteter og etniske grupper, personer med 

migrantbaggrund, flygtninge"
2. del: disse ord

31. EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I

Betænkning: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 2 kor. udv. AN + 689, 4, 3
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32. Tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur

Forslag til beslutning: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, 
B9-0436/2020 

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0432/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Før § 1 7 GUE/NGL: AN - 60, 608, 22

1 GUE/NGL: AN - 22, 639, 29

2 GUE/NGL: AN - 24, 631, 35

3 GUE/NGL: AN - 30, 614, 46

4 GUE/NGL: AN - 60, 573, 57

Efter § 1

8 ID AN - 95, 589, 4

div

1/AN + 609, 71, 9

§ 20 § originaltekst

2/AN + 607, 62, 21

div

1/AN + 613, 12, 65

§ A § originaltekst

2/AN + 572, 63, 55

5 GUE/NGL: AN - 26, 631, 33Efter § A

6 GUE/NGL: AN - 24, 632, 34
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutning (tekst som helhed) AN + 604, 20, 57

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0431/2020 GUE/NGL: AN ↓

B9-0432/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0433/2020 S&D AN ↓

B9-0434/2020 ECR AN ↓

B9-0435/2020 Renew AN ↓

B9-0436/2020 PPE AN ↓

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ A
1. del: "der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og 

retsstatsprincippet bør have en central plads i det langvarige partnerskab mellem EU 
og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse værdier i sin 
optræden udadtil"

2. del: "og med den interesse, som Kina har udtrykt i at overholde dem i sit eget 
udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;"

GUE/NGL:
§ 20
1. del: "glæder sig over vedtagelsen af EU ordningen for globale 

menneskerettighedssanktioner den 7. december 2020; opfordrer medlemsstaterne og 
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til 
hurtigt at evaluere vedtagelsen af sanktioner mod de kinesiske embedsmænd og 
statsledede enheder, f.eks. Xinjiang Production and Construction Corporation, der er 
ansvarlige for at udforme og gennemføre politikken om massetilbageholdelse af 
uygurer og andre tyrkiske muslimer i Xinjiang med henblik på tvangsarbejde, og for 
i regionen" og "at organisere den alvorlige undertrykkelse af religions  og 
bevægelsesfriheden samt af andre grundlæggende rettigheder "

2. del: "og andre steder, f.eks. Tibet,"

Diverse
Samira Rafaela (groupe Renew) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-
B9-0432/2020.

33. Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, 
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B9-0444/2020, B9-0445/2020 

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0440/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

2 GUE/NGL: AN - 156, 489, 51

3 GUE/NGL: AN - 56, 532, 108

Efter § 9

4 GUE/NGL: AN - 83, 535, 78

Efter § T 1 GUE/NGL: AN - 80, 533, 83

Beslutning (tekst som helhed) + 614, 12, 63

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0438/2020 ID ↓

B9-0439/2020 GUE/NGL: ↓

B9-0440/2020 Verts/ALE ↓

B9-0441/2020 S&D ↓

B9-0443/2020 Renew ↓

B9-0444/2020 ECR ↓

B9-0445/2020 PPE ↓

34. Gennemførelse af EU's vandlovgivning

Forslag til beslutning: B9-0401/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0401/2020 (ENVI)

Efter § 1 11 GUE/NGL: AN + 345, 336, 14

1 GUE/NGL: AN - 309, 346, 40Efter § 4

12 GUE/NGL: AN - 276, 341, 78
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 632, 48, 15

§ 6 § originaltekst

2/AN + 407, 280, 8

§ 11 2 GUE/NGL: AN - 70, 552, 73

Efter § 11 3 GUE/NGL: AN - 136, 542, 17

div

1/AN + 544, 100, 51

§ 12 § originaltekst

2/AN + 535, 145, 15

div

1/AN + 647, 13, 35

2/AN + 593, 89, 12

§ 19 § originaltekst

3/AN + 567, 110, 17

Efter § 20 4 GUE/NGL: AN - 310, 330, 54

div

1/AN + 650, 36, 9

2/AN + 406, 231, 58

§ 23 § originaltekst

3/AN + 613, 25, 57

div

1/AN + 640, 11, 44

2/AN + 594, 89, 12

3/AN + 621, 61, 13

§ 24 § originaltekst

4/AN + 563, 122, 10

7 Verts/ALE AN + 354, 303, 38§ 28

§ originaltekst AN ↓
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 528, 160, 7

§ 30 § originaltekst

2/AN + 669, 16, 10

div

1/AN + 588, 71, 36

§ 35 § originaltekst

2/AN + 538, 145, 12

9 PPE AN - 331, 338, 26

div

1/AN + 595, 45, 54

§ 36

§ originaltekst

2/AN + 520, 158, 16

§ 37 10rev PPE AN + 367, 272, 56

Efter § 37 8 Verts/ALE AN + 661, 25, 9

div

1/AN + 642, 45, 8

§ 40 § originaltekst

2/AN + 357, 326, 12

§ 47 § originaltekst AN + 415, 266, 14

§ 49 5 GUE/NGL: AN - 181, 464, 50

div

1/AN + 378, 275, 42

6 Verts/ALE

2/AN + 615, 41, 39

§ V

§ originaltekst AN ↓

§ Y § originaltekst AN + 430, 253, 12

div

1/AN + 644, 18, 33

§ Z § originaltekst

2/AN - 306, 354, 35
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutning (tekst som helhed) AN + 622, 23, 43

Anmodning om særskilt afstemning
PPE, ECR: § Y; § 47
GUE/NGL: § V; § 28

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ Z
1. del: teksten uden ordene: "at liberaliseringen af forsyningspligtydelserne blev bragt til 

ophør"
2. del: disse ord

§ 40
1. del: teksten uden ordet: "kun"
2. del: dette ord

ændringsforslag 6
1. del: "der henviser til, at vandkraft i et vist omfang rummer et potentiale for 

dekarbonisering af strømproduktionen og derfor kan bidrage til opnåelsen af EU's 
klima- og energimål i henhold til Parisaftalen; der henviser til, at vandkraft skal 
betragtes på en helhedsorienteret måde, herunder dens indvirkning på 
hydromorfologiske forhold og levesteder; der henviser til, at vandkraft 
sammenlignet med vindkraft og solenergi er mindre flygtig og derfor bidrager til at 
holde strømforsyningen konstant og nettet stabilt; der henviser til, at hydrostatisk 
energilagring tegner sig for mere end 90 %24 af EU's energilagringskapacitet;"

2. del: "der henviser til, at Den Europæiske Union bør støtte medlemsstater, der engagerer 
sig i miljøvenlige vandkraftprojekter, som samtidig ikke udgør en trussel mod 
lokalsamfundenes sundhed;"

S&D:
§ 30
1. del: "bemærker det høje energiforbrug i vandsektoren;"
2. del: "opfordrer Kommissionen til at overveje energieffektivitetsforanstaltninger og 

muligheden for at anvende renset spildevand som en lokal kilde til vedvarende 
energi; opfordrer Kommissionen til at presse på for forbedringer af energieffektivitet 
i spildevandsrensningsanlæg med henblik på at anerkende og udnytte denne sektors 
energibesparelsespotentiale; påpeger, at de potentielle energibesparelser ifølge 
Kommissionens evaluering af direktivet om rensning af byspildevand udgør mellem 
5 500 GWh og 13 000 GWh om året;"

GUE/NGL:
§ 23
1. del: teksten uden ordene: "og at vandkraft og små vandkraftværker tegner sig for den 

største andel af vedvarende energi i EU;" og "og potentielle nye vandkraftprojekter"
2. del: "og at vandkraft og små vandkraftværker tegner sig for den største andel af 

vedvarende energi i EU;"
3. del: "og potentielle nye vandkraftprojekter"

ECR:
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§ 12
1. del: "opfordrer Kommissionen til at træffe strenge og hurtige foranstaltninger mod 

medlemsstaters overtrædelser for at sikre, at alle medlemsstater til fulde overholder 
vandlovgivningen, navnlig vandrammedirektivet, så hurtigt som muligt og senest i 
2027; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe strenge og hurtige 
foranstaltninger i indledte traktatbrudssager vedrørende systemiske overtrædelser af 
EU's vandlovgivning;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at styrke sine ressourcer i forbindelse med 
traktatbrudsprocedurer generelt og EU's miljølovgivning i særdeleshed;"

§ 35
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Kommissionen til at gøre ferskvandsforurening og 

overindvinding af vand til prioriterede emner i henstillingerne til medlemsstaterne 
vedrørende den fælles landbrugspolitik;"

2. del: disse ord

§ 36
1. del: teksten uden ordene: "for reduktion af anvendelsen af og risiciene ved pesticider 

med 50 % senest i 2030 og"
2. del: disse ord

GUE/NGL:, Verts/ALE
§ 6
1. del: teksten uden ordene: "samtidig med at der tages behørigt hensyn til offentlig-private 

partnerskaber"
2. del: disse ord

GUE/NGL:, ECR:
§ 19
1. del: teksten uden ordene: "ikkevæsentlige anvendelser af" og "af alle"
2. del: "ikkevæsentlige anvendelser af"
3. del: "af alle"

§ 24
1. del: "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger for at mindske belastninger på overfladevandområder med henblik 
på at genoprette flodernes naturlige funktioner og beskytte økosystemer"

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at afholde sig fra at opføre vandkraftværker og undgå 
andre byggeprojekter, som vil føre til betydelige hydromorfologiske belastninger på 
vandet"

3. del: "i beskyttede områder;"
4. del "mener, at EU-tilskud og offentlige finanser inden for andre områder end beskyttede 

områder kun bør tildeles nye vandkraftanlæg, hvor de samlede fordele tydeligt 
opvejer de samlede negative virkninger;"
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35. Strategien for EU's sikkerhedsunion

Forslag til beslutning: B9-0421/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0421/2020 (LIBE)

§ 2 § originaltekst AN + 594, 40, 61

§ 3 9 PPE AN + 485, 140, 70

Efter § 3 1 ID AN - 116, 554, 23

§ 5 14 ECR AN - 311, 364, 21

2 ID AN - 120, 531, 42

10 PPE AN + 519, 126, 50

15 ECR AN ↓

div

1/AN ↓

§ 6

§ originaltekst

2/AN ↓

§ 7 3 ID AN - 306, 381, 6

4 ID AN - 161, 519, 13Efter § 7

5 ID AN - 148, 526, 19

div

1/AN + 624, 20, 51

§ 11 § originaltekst

2/AN + 573, 95, 27

div

1/AN + 676, 3, 16

2/AN + 452, 226, 17

3/AN + 446, 194, 55

§ 16 § originaltekst

4/AN + 551, 87, 57
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

16 ECR AN - 215, 460, 20§ 17

§ originaltekst AN + 527, 87, 81

§ 18 § originaltekst AN + 528, 139, 28

6 ID AN - 138, 548, 7

11 PPE AN + 435, 241, 19

div

1/AN ↓

§ 21

§ originaltekst

2/AN ↓

div

1/AN + 681, 6, 8

§ 22 § originaltekst

2/AN + 636, 46, 13

§ 26 12 PPE AN + 570, 86, 39

div

1/AN + 673, 19, 3

§ 27 § originaltekst

2/AN + 627, 64, 4

div

1/AN + 626, 44, 25

§ 28 § originaltekst

2/AN + 622, 20, 53

§ 29 § originaltekst AN + 633, 36, 26

div

1/AN + 686, 7, 2

§ 32 § originaltekst

2/AN + 539, 121, 35

§ 33 7 ID AN - 130, 511, 52

div§ 34 § originaltekst

1/AN + 539, 126, 29
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 504, 142, 49

div

1/AN + 587, 24, 84

§ 37 § originaltekst

2/AN + 534, 132, 28

div

1/AN + 412, 221, 62

§ 38 § originaltekst

2/AN + 521, 136, 38

div

1/AN + 681, 4, 10

2/AN + 392, 252, 51

§ 39 § originaltekst

3/AN + 391, 266, 38

13 PPE AN - 325, 362, 8

div

1/AN + 639, 27, 29

§ 40

§ originaltekst

2/AN + 376, 293, 26

§ 41 § originaltekst AN + 544, 50, 101

Efter henvisning 6 8 PPE AN + 592, 81, 22

div

1/AN + 624, 30, 41

§ C § originaltekst

2/AN + 629, 61, 4

div

1/AN + 672, 7, 16

§ K § originaltekst

2/AN + 498, 174, 23

Beslutning (tekst som helhed) AN + 543, 64, 82
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Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 41
GUE/NGL: §§ 18, 29
ID: §§ 2, 17, 34

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 11
1. del: teksten uden ordene: "at forbyde eller"
2. del: disse ord

§ 21
1. del: teksten uden ordet: "kriminelle" (deux occurrences)
2. del: dette ord

§ 32
1. del: "påpeger, at det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne og den gensidige 

anerkendelse af retsafgørelser og domme bør forbedres, bl.a. via en rettidig og 
korrekt gennemførelse af instrumenterne for retligt samarbejde i straffesager;"

2. del: "påpeger, at visse udviklinger i retsstatssituationen i flere medlemsstater har påvirket 
denne udveksling af oplysninger og politisamarbejdet og det retlige samarbejde 
generelt; understreger i denne forbindelse, at gensidig tillid bygger på en fælles 
forståelse af EU's værdier som fastsat i artikel 2 i TEU, herunder retsstatsprincippet, 
hvori uafhængige domstole og bekæmpelse af korruption er afgørende elementer;"

§ 34
1. del: "glæder sig over oprettelsen af den europæisk anklagemyndighed (EPPO); opfordrer 

til, at dens uafhængighed bevares, og at det sikres, at den kan fungere effektivt i 
nationale retslige procedurer; er bekymret over, at Kommissionen har begået en 
væsentlig forsømmelse ved ikke at tage højde for EPPO's rolle i forbedringen af 
vores sikkerhedsunion:"

2. del: "opfordrer til en vurdering af en mulig udvidelse af EPPO's mandat i 
overensstemmelse med artikel 83 i TEUF, når EPPO er fuldt operationel;"

§ 38
1. del: "beklager den systematiske mangel på fuldstændig og rettidig gennemførelse af EU's 

sikkerhedsforanstaltninger fra medlemsstaternes side; mener, at 
sikkerhedsforanstaltninger ikke kun skal gennemføres i overensstemmelse med 
lovens bogstav, men også med dens ånd;"

2. del: "bemærker, at hvis sikkerhedsforanstaltningerne systematisk ikke gennemføres 
fuldstændigt og rettidigt, risikerer de at blive ugyldiggjort, vil muligvis ikke føre til 
øget sikkerhed og dermed ikke længere opfylde kravet om nødvendighed og 
proportionalitet; opfordrer Kommissionen til at indlede traktatbrudsprocedurer 
umiddelbart efter fristen for gennemførelse i national ret, eller når der er konstateret 
en overtrædelse;"

GUE/NGL:
§ C
1. del: teksten uden ordene: "at truslen fra venstrefløjsterrorisme fortsat manifesterer sig i 

nogle medlemsstater;"
2. del: disse ord
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§ K
1. del: teksten uden ordene: "på grund af ineffektiviteten af de eksisterende instrumenter, 

såsom aftaler om gensidig retshjælp og den europæiske efterforskningskendelse;"
2. del: disse ord

§ 6
1. del: "gentager, at tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på internettet, omend det ikke 

er den eneste faktor, har vist sig at være en katalysator for radikalisering af 
enkeltpersoner, og navnlig unge, hvoraf nogle har begået terrorhandlinger som 
defineret i direktiv (EU) 2017/541; mener, at bekæmpelsen af social ulighed er 
afgørende for at tackle de grundlæggende årsager til radikalisering; understreger, at 
det er nødvendigt hurtigt at identificere og fjerne terrorrelateret onlineindhold 
fuldstændigt på grundlag af klare lovbestemmelser, herunder en menneskelig 
gennemgang og passende og solide sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fuld 
overholdelse af grundlæggende rettigheder og forfatningsmæssige standarder; 
understreger, at det, selv om der er gjort visse fremskridt i denne henseende, er 
nødvendigt, at virksomheder er langt mere engagerede i denne proces; opfordrer til, 
at der etableres gennemsigtige mekanismer med henblik på at gøre det muligt at 
identificere terrorrelateret onlineindhold og hurtigt indberette det og at give EU-
borgerne mulighed for at gøre opmærksom på denne type indhold;"

2. del: "understreger nødvendigheden af at styrke kapaciteten i EU's 
internetindberetningsenhed i Europol (EU IRU);"

§ 22
1. del: teksten uden ordene: "og samtidig intensiverer samarbejdet med landene i 

Mellemøsten og Nordafrika;"
2. del: disse ord

§ 27
1. del: teksten uden ordene: "og som bør vise, om der vil være en merværdi ved automatisk 

dataudveksling, samt om der er behov for yderligere kategorier af biometriske data;"
2. del: disse ord
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§ 28
1. del: "fremhæver, at direktivet om forhåndsinformation om passagerer[26] (API-

direktivet) har bidraget til en mere effektiv grænsekontrol og til identifikation af 
personer, der udgør sikkerhedstrusler;"

2. del: "noterer sig, at Kommissionen har til hensigt at foreslå en ny version af API-
direktivet, der er i overensstemmelse med Lissabontraktatens bestemmelser og 
gældende EU-lovgivning om databeskyttelse; forventer, at denne revision ledsages 
af en grundig konsekvensanalyse, herunder af konsekvenserne for de grundlæggende 
rettigheder;"

PPE:
§ 37
1. del: "understreger, at ligestilling mellem kønnene er et afgørende aspekt i forbindelse 

med bekæmpelse af radikalisering, nedbringelse af vold i hjemmet og forebyggelse 
af seksuelt misbrug og misbrug af børn; opfordrer Kommissionen til at medtage 
foranstaltninger til støtte for ligestilling mellem kønnene som en vigtig 
forebyggende del af sin sikkerhedsstrategi og opfordrer Rådet til at aktivere 
passerellebestemmelsen ved at vedtage en enstemmig afgørelse om at udpege vold 
mod kvinder og piger (og andre former for kønsbaseret vold) som et af de 
kriminalitetsområder, der er defineret i artikel 83, stk. 1, i TEUF; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere bekæmpelsen af vold i hjemmet 
ved at stille støttetjenester til rådighed, oprette specialiserede retshåndhævende 
enheder og retsforfølge disse forbrydelser; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremlægge ajourførte data herom;"

2. del: "opfordrer EU og medlemsstaterne til at ratificere Istanbulkonventionen;"

ECR, GUE/NGL:
§ 16
1. del: "understreger, at end-to-end-kryptering bidrager til borgernes privatlivsfred, 

herunder beskyttelse af børn på internettet, og til IT-systemernes sikkerhed, og at 
den er absolut nødvendig for bl.a. undersøgende journalister og whistleblowere, der 
ønsker at rapportere om og indberette uregelmæssigheder; påpeger, at "bagdøre" i 
alvorlig grad kan kompromittere en krypterings styrke og effektivitet og kan 
misbruges af kriminelle og eksterne statslige aktører uden for EU, der forsøger at 
destabilisere vores samfund; påpeger, at kriminelle hurtigt tilpasser sig nye 
udviklinger og udnytter fremspirende teknologier til ulovlige formål; opfordrer 
derfor medlemsstaterne og Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden 
for Retshåndhævelse (Cepol) til at levere uddannelse af høj kvalitet inden for 
relevante områder til retshåndhævende myndigheder;" uden ordene: "end-to-end-" 
(del af ordet "end-to-end-kryptering") og "; påpeger, at "bagdøre" i alvorlig grad kan 
kompromittere en krypterings styrke og effektivitet og kan misbruges af kriminelle 
og eksterne statslige aktører uden for EU, der forsøger at destabilisere vores 
samfund;"

2. del: "end-to-end-" (del af ordet "end-to-end-kryptering")
3. del: "påpeger, at "bagdøre" i alvorlig grad kan kompromittere en krypterings styrke og 

effektivitet og kan misbruges af kriminelle og eksterne statslige aktører uden for EU, 
der forsøger at destabilisere vores samfund;"

4. del "opfordrer Kommissionen til at vurdere, om der kan findes en reguleringsmæssig 
løsning, der kan muliggøre lovlig og målrettet adgang for retshåndhævende 
myndigheder til de nødvendige data under overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder;"
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ECR, PPE:
§ 39
1. del: "fremhæver betydningen af dokumentation for effektiviteten af de aktuelle EU-

sikkerhedsforanstaltninger; påpeger, at den udstrækning i hvilken begrænsningen af 
de grundlæggende rettigheder kan anses for at være nødvendig og forholdsmæssig, 
afhænger af effektiviteten af disse politikker,"

2. del: "dokumenteret ved hjælp af offentligt tilgængelig, kvantitativ og kvalitativ 
dokumentation;"

3. del: "beklager det forhold, at Kommissionen hidtil kun har fremlagt anekdotisk 
dokumentation vedrørende sikkerhedsforanstaltninger, men ingen kvantitativ 
dokumentation;"

§ 40
1. del: "opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at evaluere de aktuelle 

sikkerhedspolitikker og -aftaler og om nødvendigt bringe dem i overensstemmelse 
med Domstolens retspraksis;"

2. del: "er af den opfattelse, at passagerlisteaftalerne (PNR) med USA og Australien skal 
ændres hurtigst muligt for at være i overensstemmelse med Domstolens retspraksis, 
og betragter Kommissionens afvisning af at handle i overensstemmelse hermed som 
en alvorlig forsømmelse;"

36. Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene

Forslag til beslutning: B9-0402/2020, B9-0404/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0402/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL:)

Efter § 1 3 S&D AN - 295, 388, 11

§ 5 4 S&D AN - 300, 378, 16

Efter henvisning 11 1 S&D AN + 525, 143, 26

Efter § E 2 S&D AN - 293, 388, 13

§ N § originaltekst AN + 486, 138, 70

div

1/AN + 552, 98, 44

§ O § originaltekst

2/AN + 493, 162, 39
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutning (tekst som helhed) AN + 505, 146, 37

Forslag til beslutning B9-0404/2020 
(ECR)

Beslutning (tekst som helhed) AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § N

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ O
1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder" ("R" i "SRSR")
2. del: disse ord

37. Ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets 
funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder

Betænkning: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet til 
forretningsordenens tekst, simpelt flertal påkrævet til fortolkningerne og forslaget til afgørelse)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forretningsorden

Ændringsforslag fra 
det korresponderende 
udvalg – afstemning 

under ét

kor. udv. AN + 609, 21, 66

6 Verts/ALE AN - 159, 466, 71

2 kor. udv. AN + 601, 73, 22

7 Verts/ALE AN - 162, 502, 32

Efter artikel 237

4 kor. udv. AN + 660, 17, 18
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til afgørelse

§ 6 8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN + 655, 38, 3

§ 7 9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN + 602, 35, 59

Forslag til afgørelse AN + 598, 58, 33

38. Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til forbindelsen 
under Kanalen ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

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

bemærkninger

Kommissionens 
forslag

AN + 684, 3, 2

39. EU-strategien for tilpasning til klimaændringer

Forslag til beslutning: B9-0422/2020

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0422/2020 (ENVI)

div

1/AN + 615, 35, 46

§ 1 § originaltekst

2/AN + 551, 140, 5
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 9 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN + 354, 333, 9

div

1/AN + 680, 12, 4

§ 14 § originaltekst

2/AN + 565, 122, 9

div

1/AN + 616, 45, 35

§ 21 § originaltekst

2/AN + 537, 143, 16

Efter § 21 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN - 284, 327, 81

div

1/AN + 405, 240, 50

§ 39 § originaltekst

2/AN + 601, 58, 37

div

1/AN + 605, 88, 3

§ 41 § originaltekst

2/AN + 551, 141, 4

§ 42 § originaltekst AN + 529, 141, 26

div

1/AN + 629, 58, 9

§ 46 § originaltekst

2/AN + 383, 307, 6

§ 54 § originaltekst AN + 542, 137, 17

Efter § 56 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

AN - 266, 394, 36

div

1/AN + 665, 24, 7

§ 57 § originaltekst

2/AN + 552, 130, 13
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 670, 8, 18

§ 67 § originaltekst

2/AN + 561, 131, 4

Henvisning 18 § originaltekst AN + 540, 146, 9

div

1/AN + 602, 45, 49

§ I § originaltekst

2/AN + 537, 143, 16

Beslutning (tekst som helhed) AN + 550, 80, 59

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: §§ 42, 54; henvisning 18

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 1
1. del: teksten uden ordene: "under 1,5 °C over det førindustrielle niveau"
2. del: disse ord

§ 14
1. del: teksten uden ordene: "samt i forbindelse med hurtig reaktion på klimakatastrofer;"
2. del: disse ord

§ 21
1. del: teksten uden ordene: "på klimaforanlediget fordrivelse, og anerkender, at det er 

nødvendigt at træffe passende foranstaltninger"
2. del: disse ord

§ 41
1. del: "opfordrer Kommissionen til grundigt at vurdere klima- og miljøpåvirkningen af alle 

relevante lovgivnings- og budgetforslag"
2. del: "og sikre, at disse fuldt ud er tilpasset målsætningen om at begrænse den globale 

opvarmning til under 1.5 °C;"

§ 57
1. del: teksten uden ordene: "mener, at princippet om ikke at gøre skade bør fremgå 

udtrykkeligt af den kommende tilpasningsstrategi, navnlig"
2. del: disse ord

§ 67
1. del: teksten uden ordene: "klimakatastrofer såsom"
2. del: disse ord
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§ I
1. del: teksten uden ordene: "migration"
2. del: disse ord

S&D:
§ 39
1. del: "bemærker det høje energiforbrug i vandsektoren;"
2. del: "opfordrer Kommissionen til at overveje energieffektive foranstaltninger og 

muligheden for at bruge renset spildevand som en "on-site"-kilde til vedvarende 
energi; bemærker, at det nuværende direktiv om rensning af byspildevand ikke er 
blevet revideret, siden det blev vedtaget i 1991; opfordrer Kommissionen til at 
revidere direktivet om rensning af byspildevand for at sørge for, at det bidrager 
positivt til EU's klima- og miljømål;"

PPE, ECR:
§ 46
1. del: teksten uden ordene: "navnlig behovet for at forbedre EU's lovrammer vedrørende 

jordbund"
2. del: disse ord

40. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2019

Betænkning: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 646, 9, 41

§ 11 § originaltekst

2/AN + 566, 83, 47

§ 19 § originaltekst AN + 531, 119, 46

div

1/AN + 647, 10, 39

§ 29 § originaltekst

2/AN + 352, 278, 66

Beslutning (tekst som helhed) AN + 619, 11, 59

Anmodning om særskilt afstemning
ID: § 19

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 11
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1. del: "bemærker, at Udvalget for Andragender hyppigt modtager klager over visse 
myndigheders krænkelse af retsstatsprincippet; minder om, at sikring af en effektiv, 
ligelig og ensartet anvendelse af EU-retten er en afgørende forudsætning for at 
opretholde retsstatsprincippet, som er en af Unionens og dens medlemsstaters 
grundlæggende værdier, jf. artikel 2 i TEU;"

2. del: "opfordrer under hensyntagen til nærhedsprincippet Kommissionen til at respektere 
de tilsagn, der blev givet i dens meddelelse af 17. juli 2019 med titlen "Styrkelse af 
retsstatsprincippet inden for Unionen: En handlingsplan" (COM(2019)0343), med 
henblik på at fremme en kultur med respekt for retsstatsprincippet, styrke 
samarbejdet med de nationale myndigheder og sikre en effektiv fælles reaktion på 
aktuelle trusler inden for Unionen;"

PPE, S&D:
§ 29

1. del: "anser det for at være af afgørende betydning, at borgerne har mulighed for at blive 
involveret direkte i fremsættelsen af lovforslag; understreger, at det europæiske 
borgerinitiativ er et grundlæggende instrument for aktivt medborgerskab og offentlig 
deltagelse; glæder sig over vedtagelsen den 17. april 2019 af de nye regler for det 
europæiske borgerinitiativ, som samler en række strukturelle og tekniske 
forbedringer for at gøre dette instrument mere brugervenligt og tilgængeligt samt at 
gøre det lettere for EU-borgerne i højere grad at deltage i Unionens 
lovgivningsproces; noterer sig det betydelige antal nye borgerinitiativer, som 
Kommissionen registrerede i 2019, og som viser, at borgerne udnytter muligheden 
for at anvende deltagelsesinstrumenter for at få indflydelse på udformningen af 
politikker og lovgivningsprocessen; opfordrer til flere oplysningskampagner om det 
europæiske borgerinitiativs rolle med henblik på at fremme europæiske borgeres 
brug af denne ressource; beklager, at flertallet af de vellykkede europæiske 
borgerinitiativer indtil videre ikke er mundet ud i et forslag til lovgivning fra 
Kommissionen; tilskynder Kommissionen til at anskue de europæiske 
borgerinitiativer så åbent og lydhørt som muligt for at gøre dette instrument til en 
virkelig succes for det europæiske deltagelsesdemokrati i borgernes øjne;"

2. del: "opfordrer derfor Kommissionen til at tage initiativ til et lovgivningsforslag på 
grundlag af ethvert vellykket europæisk borgerinitiativ, som blev støttet af Europa-
Parlamentet;"

41. Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen 
vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder 
(EIPR)

Forslag til beslutning: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, 
B9-0437/2020, B9-0442/2020,

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0424/2020 GUE/NGL: AN - 61, 609, 24

B9-0425/2020 ID AN - 89, 576, 21
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningforslag RC-B9-0426/2020 

(S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 § originaltekst AN + 629, 30, 27

§ 3 § originaltekst AN + 633, 6, 46

§ 4 § originaltekst AN + 632, 27, 27

§ 8 § originaltekst AN + 643, 8, 35

§ 10 § originaltekst AN + 676, 3, 7

§ 11 § originaltekst AN + 674, 4, 8

§ 12 § originaltekst AN + 622, 5, 58

§ 13 § originaltekst AN + 630, 26, 29

§ 14 § originaltekst AN + 630, 11, 45

div

1/AN + 531, 80, 74

2/AN + 556, 71, 58

§ 15 § originaltekst

3/AN + 474, 147, 64

§ 17 § originaltekst AN + 594, 49, 41

§ B § originaltekst AN + 647, 26, 13

§ C § originaltekst AN + 647, 26, 13

§ D § originaltekst AN + 601, 28, 57

§ F § originaltekst AN + 624, 3, 59

§ H § originaltekst AN + 635, 5, 46

§ K § originaltekst AN + 603, 16, 67

§ M § originaltekst AN + 672, 4, 10

§ N § originaltekst AN + 665, 7, 13

Beslutning (tekst som helhed) AN + 434, 49, 202
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0426/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0427/2020 S&D AN ↓

B9-0430/2020 Renew AN ↓

B9-0437/2020 ECR AN ↓

B9-0442/2020 PPE AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: §§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; §s B, C, D, F, H, K, M, N

Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL:
§ 15
1. del: teksten uden ordene: "glæder sig over Rådets vedtagelse af en global 

menneskerettighedssanktionsordning" og "/EU's "Magnitskij-lov""
2. del: "glæder sig over Rådets vedtagelse af en global menneskerettighedssanktions-

ordning"
3. del: "/EU's "Magnitskij-lov""

42. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2021

Betænkning: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 2 1 GUE/NGL: AN - 203, 404, 79

§ 4 2 GUE/NGL: AN - 120, 544, 22

7 ID AN - 106, 522, 55Efter § 4

8 ID AN - 87, 541, 56
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 7 4 ID AN - 112, 555, 16

§ 8 3 GUE/NGL: AN - 264, 365, 57

Efter § 8 5 ID AN - 100, 570, 12

Efter § 12 6 ID AN - 97, 579, 8

Beslutning (tekst som helhed) AN + 540, 77, 70

43. Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den 
overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden 
af Unionen ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Tekst som helhed 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL:

AN + 680, 1, 5

Kommissionens forslag AN + 680, 4, 3
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44. Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i 
aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Tekst som helhed 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL:

AN + 678, 1, 6

Kommissionens forslag AN + 680, 3, 4

45. Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen 
om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Tekst som helhed 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL:

AN + 680, 1, 5

Kommissionens forslag AN + 680, 3, 4
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46. Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og 
fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Artikel 1, nr. 1 1 ID AN - 105, 568, 9

Kommissionens forslag AN + 677, 4, 6


