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1. Anmodning om ophævelse af Lívia Járókas immunitet

Betænkning: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens 
artikel 191)

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse SEC + 660, 20, 9

2. Anmodning om ophævelse af Jean-Francois Jalkhs immunitet

Betænkning: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens 
artikel 191)

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse SEC + 593, 85, 11

3. Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter ***

Henstilling: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesprocedure AN + 560, 48, 82

4. Udformning af digital uddannelsespolitik

Betænkning: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 639, 24, 25



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_DA.docx 4 PE 691.015

5. Havaffalds indvirkning på fiskeri

Betænkning: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 646, 3, 39

6. Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

Betænkning: Tonino Picula (A9-0034/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 572, 79, 37

7. En europæisk strategi for data

Betænkning: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 602, 8, 78
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8. En generel ramme for securitisering og en specifik ramme for simpel, transparent 
og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter 
covid-19-pandemien ***I

Betænkning: Paul Tang (A9-0215/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag

Forkastelse 2 The Left AN - 183, 472, 35

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 3 kor. udv. AN + 454, 172, 62

9. Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af 
securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på 
covid-19-pandemien ***I

Betænkning: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag

Forkastelse 2 The Left AN - 199, 457, 34

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 3 kor. udv. AN + 460, 171, 57
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10. Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit 
i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I

Betænkning: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale og erklæring

Foreløbig aftale 99 kor. udv. AN + 642, 37, 9

Erklæring fra 
Kommissionen

100 kor. udv. AN + 654, 27, 7

11. Gennemførelsen af relevante direktiver om offentlige indkøb på forsvars- og 
sikkerhedsområdet og overførsel af forsvarsrelaterede produkter

Betænkning: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 610, 69, 11

§ 10 § originaltekst

2/AN + 522, 143, 25

Efter § 43 1 Verts/ALE AN - 183, 341, 166

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 470, 96, 121

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 10
1. del: "mener, at visse aspekter af gennemførelsen af direktivet om indkøb af 

forsvarsmateriel kan forbedres for at sikre kvalitetsorienterede og smidige indkøb, 
f.eks. medlemsstaternes anvendelse af offentlige udbud, innovationspartnerskaber 
eller andre nye procedurer som fastsat i direktiv 2014/24/EF, og ansporer 
medlemsstaterne til konsekvent at anvende direktivet, når det er muligt;"

2. del: "mener imidlertid, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en revision af 
direktivet om indkøb af forsvarsmateriel og direktivet om overførsel af 
forsvarsrelaterede produkter, da de eksisterende rammebestemmelser er 
tilstrækkelige, hvis de gennemføres korrekt og anvendes og håndhæves rigtigt;"
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12. Anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092, mekanismen for 
konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet

Forslag til beslutning: B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0208/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 The Left AN - 152, 514, 22

div

1/AN - 104, 565, 19

2 The Left

2/AN - 82, 578, 28

Før § 1

3 The Left AN - 85, 559, 45

6 ID AN - 109, 532, 46

div

1/AN + 551, 93, 45

§ 6

§ originaltekst

2/AN + 607, 70, 12

Efter § 14 7 ID AN - 152, 529, 6

Efter § B 4 ID AN - 148, 533, 6

Efter § C 5 ID AN - 104, 528, 55

§ D § originaltekst AN + 608, 72, 9

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 529, 148, 10

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0206/2021 ID AN ↓

B9-0207/2021 ECR AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ID: § D
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Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ 6
1. del: teksten uden ordene: "i henhold til artikel 17, stk. 8, i TEU"
2. del: disse ord

ændringsforslag 2
1. del: "mener, at indførelsen af en mekanisme, der angiveligt søger at opretholde 

demokratiet og retsstatsprincippet, er dobbeltmoralsk, eftersom dem, der vil indføre 
den, har ignoreret folkenes vilje som udtrykt især gennem folkeafstemninger og er 
ansvarlige for krænkelser af grundlæggende rettigheder"

2. del: "bl.a. som følge af "trojkaens" indgriben;"

Diverse
Ændringsforslag 8, 9 og 10 var blevet trukket tilbage.

13. Egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald og visse aspekter 
af egne indtægter baseret på BNI *

Betænkning: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag 
fra kor. udv. - 

afstemning under ét

1-6 kor. udv. AN + 506, 170, 14

Kommissionens forslag AN + 540, 109, 38

14. Opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften *

Betænkning: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Artikel 1, § 8 1 kor. udv. AN + 517, 169, 4

Kommissionens forslag AN + 552, 69, 67
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15. Retningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III

Betænkning: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

19 The Left AN - 98, 564, 28

20 The Left AN - 58, 579, 53

Før § 1

21 The Left AN - 108, 519, 63

14 ID AN - 90, 549, 49§ 1

1 Verts/ALE AN - 178, 501, 10

2 Verts/ALE AN - 193, 487, 9

div

1/AN + 620, 35, 35

§ 2

§ originaltekst

2/AN + 549, 130, 11

3 Verts/ALE AN - 163, 511, 15

div

1/AN + 655, 28, 7

§ 5

§ originaltekst

2/AN + 586, 64, 40

5 The Left AN - 200, 440, 50§ 7

§ originaltekst AN + 611, 62, 17

§ 13 6 The Left AN - 158, 518, 14

div

1/AN + 602, 38, 50

2/AN + 535, 143, 12

§ 14 § originaltekst

3/AN + 541, 137, 12

div

1/AN - 121, 541, 28

Efter § 17 22 The Left

2/AN - 189, 460, 41
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN - 149, 517, 24

Efter § 19 23 The Left AN - 177, 485, 28

§ 21 15 ID AN - 85, 597, 6

§ 22 7 The Left AN - 135, 534, 21

8 The Left AN - 196, 381, 111

div

1/AN + 527, 41, 121

§ 23

§ originaltekst

2/AN + 456, 178, 55

Efter § 25 24 The Left AN - 44, 569, 77

div

1/AN + 574, 58, 58

§ 26 § originaltekst

2/AN + 561, 97, 32

9 The Left AN - 121, 542, 27§ 27

26 S&D AN - 267, 366, 56

§ 28 10 The Left AN - 109, 564, 17

16 ID AN - 73, 577, 38

11 The Left AN - 114, 518, 58

div

1/AN + 648, 21, 21

§ 29

§ originaltekst

2/AN + 588, 88, 14

div

1/AN + 586, 99, 5

§ 32 § originaltekst

2/AN + 509, 127, 54
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 34 4S=
12S=

Verts/ALE
The Left

AN - 176, 449, 64

Efter § 35 25 The Left AN - 66, 545, 79

§ 40 13 The Left AN - 50, 511, 127

§ 42 17 ID AN - 144, 536, 8

§ 43 § originaltekst AN + 619, 51, 20

Efter § A 18 The Left AN - 212, 440, 38

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 462, 80, 145

Anmodning om særskilt afstemning
ID: §§ 7, 43

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
ændringsforslag 22
1. del: "mener, at EU's vaccinationsstrategi, som prioriterer de multinationale 

medicinalvirksomheders interesser over den offentlige interesse og folkesundheden, 
er slået fejl;"

2. del: "opfordrer til, at patenter ophæves, således at den eksisterende produktionskapacitet 
i medlemsstaterne kan anvendes til at opnå en vaccinefremstilling i stor skala;"

3. del: "opfordrer til, at indkøb af vacciner diversificeres, så de omfatter lande og/eller 
medicinalvirksomheder, der har udviklet covid-19-vacciner, der er anerkendt af 
Verdenssundhedsorganisationen;"

ID:
§ 2
1. del: "agter derfor at etablere et fremadskuende budget, som vil bidrage til 

genopretningsprocessen, og som vil sætte Unionen i stand til at sætte skub i 
investeringer og bekæmpe arbejdsløshed, fremme den digitale og grønne omstilling, 
sætte fokus på en stærk europæisk sundhedsunion, fremme en inklusiv genopretning 
med fokus på den unge generation og sikre et miljø med sikkerhed og velstand for 
EU-borgerne; mener, at disse prioriteter er af afgørende betydning for at fastholde 
genopretningen og lægge grunden til en mere modstandsdygtig Union"

2. del: "i overensstemmelse med Parisaftalen;"

§ 5
1. del: teksten uden ordene: "således at EU kan blive en drivkraft i forbindelse med 

gennemførelsen af den europæiske grønne pagt og den digitale omstilling;"
2. del: disse ord
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§ 14
1. del: teksten uden ordene: "yderligere" og "understreger endvidere, at der af hensyn til 

klimamainstreaming bør gøres en større indsats på tværs af alle politikområder med 
henblik på at nå det overordnede klimaudgiftsmål for hele FFR 2021-2027 på mindst 
30 % af det samlede beløb for Unionens budget og udgifterne til EU-
genopretningsinstrumentet; understreger endvidere behovet for fortsat at arbejde hen 
imod, at 7,5 % af de årlige udgifter under FFR afsættes til biodiversitetsmål i 2024 
og 10 % fra 2026"

2. del: "yderligere"
3. del: "understreger endvidere, at der af hensyn til klimamainstreaming bør gøres en større 

indsats på tværs af alle politikområder med henblik på at nå det overordnede 
klimaudgiftsmål for hele FFR 2021-2027 på mindst 30 % af det samlede beløb for 
Unionens budget og udgifterne til EU-genopretningsinstrumentet; understreger 
endvidere behovet for fortsat at arbejde hen imod, at 7,5 % af de årlige udgifter 
under FFR afsættes til biodiversitetsmål i 2024 og 10 % fra 2026"

§ 26
1. del: teksten uden ordene: "gentager sin opfordring til, at Rumænien, Bulgarien og 

Kroatien hurtigt integreres i Schengenområdet;"
2. del: disse ord

§ 29
1. del: teksten uden ordene: "og desinformationskampagner mod europæiske demokratier, 

der styres fra tredjelande,"
2. del: disse ord

§ 32
1. del: teksten uden ordene: "De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for 

Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) og"
2. del: disse ord

PPE:
§ 23
1. del: "fremhæver, at kvinder er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af konsekvenserne af 

covid-19-pandemien; understreger betydningen af at gennemføre kønsspecifik 
budgettering for at sikre, at kvinder og mænd drager lige stor fordel af offentlige 
udgifter; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til i tæt samarbejde med 
Parlamentet at fremskynde indførelsen af en effektiv, gennemsigtig og omfattende 
metode til at måle relevante kønsudgifter som fastsat i den interinstitutionelle aftale 
med henblik på at kunne fremvise håndgribelige resultater for 2022-budgettet og 
under hensyntagen til, at metoden kan udvides til at omfatte alle FFR-programmer; 
opfordrer endvidere til en hurtig gennemførelse af EU's ligestillingsstrategi; 
understreger den bekymrende og stigende modreaktion mod ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder og betydningen af at mobilisere alle EU's 
instrumenter for at tackle denne situation;"

2. del: "opfordrer til yderligere ressourcer til at støtte beskyttelse og fremme af samt 
universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og til at støtte 
kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;"
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16. Gennemførelse af direktiverne om luftkvalitet

Betænkning: Javi López (A9-0037/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 609, 11, 69

§ 1 § originaltekst

2/AN + 560, 118, 11

12 ECR AN - 262, 411, 16§ 4

5 PPE AN - 235, 399, 54

Efter § 4 6 PPE AN - 281, 373, 35

div

1/AN + 604, 50, 35

2/AN + 376, 303, 10

§ 7 § originaltekst

3/AN + 410, 255, 24

div

1/AN + 611, 49, 29

§ 10 § originaltekst

2/AN + 555, 128, 6

§ 11 § originaltekst AN + 424, 231, 34

Efter § 11 1 The Left AN + 406, 275, 8

Efter § 12 2 The Left AN - 312, 345, 32

div

1/AN + 583, 51, 55

§ 14 § originaltekst

2/AN + 606, 34, 49

div

1/AN + 399, 206, 84

2/AN + 639, 42, 8

§ 15 § originaltekst

3/AN + 383, 243, 63
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 404, 265, 20

§ 16 § originaltekst

2/AN + 621, 55, 13

3 The Left AN - 201, 411, 77Efter § 16

4 The Left AN - 319, 337, 33

div

1/AN + 601, 82, 6

§ 19 § originaltekst

2/AN - 285, 395, 9

div

1/AN + 604, 43, 42

§ 20 § originaltekst

2/AN + 546, 113, 30

div

1/AN + 627, 22, 40

2/AN + 376, 299, 14

3/AN + 543, 122, 24

§ 26 § originaltekst

4/AN + 548, 131, 10

div

1/AN + 383, 297, 9

§ 27 § originaltekst

2/AN + 538, 139, 12

§ 28 § originaltekst AN + 366, 313, 10

div

1/AN + 577, 77, 35

§ 29 § originaltekst

2/AN + 545, 131, 13
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 32 § originaltekst AN + 370, 278, 41

div

1/AN + 613, 53, 23

§ 34 § originaltekst

2/AN + 399, 238, 52

div

1/AN + 631, 54, 4

§ 36 § originaltekst

2/AN + 546, 136, 7

§ 50 13 ECR AN - 113, 548, 28

§ 52 § originaltekst AN + 549, 122, 18

div

1/AN + 629, 12, 48

2/AN + 643, 39, 7

§ 56 § originaltekst

3/AN + 548, 133, 8

§ 58 § originaltekst AN + 377, 279, 32

7 PPE AN - 314, 363, 12§ 59

§ originaltekst AN + 372, 311, 6

§ 64 8 PPE AN + 383, 262, 44

Henvisning 20 9S ECR AN - 121, 386, 182

Henvisning 23 § originaltekst AN + 598, 84, 7

Henvisning 24 § originaltekst AN + 597, 82, 10

§ D § originaltekst AN + 594, 23, 72

§ E § originaltekst AN + 582, 55, 52

§ Y 10 ECR AN - 126, 555, 8

Efter § Y 11 ECR AN - 295, 387, 7

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 425, 109, 153



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_DA.docx 16 PE 691.015

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: §§ 11, 15, 16, 28, 32, 58, 59
ECR: §§ 27, 28, 32, 52, 59
ID: §§ 16, 19, 36; henvisning 23, 24; §§ D, E

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 27
1. del: "opfordrer Kommissionen til hurtigt at indlede overtrædelsesprocedurer for at 

håndhæve emissionsreduktionstilsagnene i henhold til NEC-direktivet;"
2. del: "understreger, at EU's foranstaltninger for at reducere emissionerne i alle sektorer 

skal udstikke en klar vej hen imod nulemission og nulforurening fra disse sektorer; 
opfordrer til en sammenhængende politisk tilgang i lovgivningen om emissioner af 
drivhusgasser og forurenende stoffer;"

Verts/ALE:
§ 19
1. del: teksten uden ordene: "såsom foranstaltninger til fremme af udbredelsen af e-

opladning og andre alternative brændstoffer eller fremdriftssystemer, såsom 
flydende naturgas (LNG), lithiumionbatterier, hydrogen, brændselsceller og strøm 
fra nettet"

2. del: disse ord

ECR:
§ 1
1. del: "anerkender, at de tre søjler i EU's politik for ren luft har ført til en faldende tendens 

i emissioner og koncentrationer af de fleste luftforurenende stoffer i Europa; 
understreger, at selv om direktiverne om luftkvalitet har formået at sætte fælles 
standarder for luftkvalitet i EU og fremme udvekslingen af oplysninger om 
luftkvalitet, har de kun til dels været effektive med hensyn til at nedbringe 
luftforureningen og begrænse de skadelige virkninger heraf for sundhed, livskvalitet 
og miljø; henleder opmærksomheden på, at et stort antal medlemsstater stadig ikke 
overholder de gældende standarder for luftkvalitet"

2. del: "og ikke har iværksat nok tiltag for at forbedre luftkvaliteten og begrænse 
overskridelserne til et minimum, selv efter at Kommissionen har indledt 
overtrædelsesprocedurer, og der er udstedt retskendelser, der kræver overholdelse af 
direktiverne om luftkvalitet;"
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§ 10
1. del: "anerkender, at medlemsstaterne har etableret et netværk for overvågning af 

luftkvalitet baseret på fælles kriterier, der er defineret i direktiverne om luftkvalitet, 
bestående af mere end 4 000 overvågningsstationer og 16 000 prøvetagningssteder; 
påpeger, at bestemmelserne om placeringen af stationerne og prøvetagningsstederne 
indeholder flere kriterier og giver en vis grad af fleksibilitet, hvilket kan gøre 
verificering sværere og føre til situationer, hvor overvågningsnetværk i byer ofte 
ikke giver oplysninger om steder, hvor der er den højeste koncentration af 
luftforurenende stoffer, og det kan øge risikoen for, at overskridelse af 
grænseværdierne ikke opdages; opfordrer indtrængende Kommissionen til gennem 
en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 28 i direktiv 2008/50/EF straks at 
vejlede medlemsstaterne om, hvordan de skal etablere deres overvågningsnetværk;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af forslagene til reviderede 
luftkvalitetsdirektiver at revidere og indføre nye obligatoriske regler for lokalisering 
af overvågningsstationer og prøvetagningssteder, f.eks. muligheden for, at 
Kommissionen kan kræve, at der placeres yderligere overvågningssteder, hvor det er 
nødvendigt for at sikre bedre måling af luftforurening, eller at der oprettes et 
minimumsantal målestationer pr. type emissionskilde (transport, industri, landbrug 
eller beboelse);"

§ 16
1. del: "bemærker, at covid-19-krisen har vist, at begrænsningen af den motoriserede trafik 

og ændringen i mobilitetsmønstre er effektive redskaber til reduktion af 
luftforureningen i byer;"

2. del: "mener derfor, at god praksis såsom indkøb i lokalområdet, frivilligt fjernarbejde, 
elektronisk administration eller forskudte arbejdstider bør fremmes;"

§ 20
1. del: teksten uden ordene: "mener, at "15-minuttersbyer", hvor bolig, arbejdsplads, 

offentlig service og butikker kan nås inden for 15 minutter til fods eller med 
offentlig transport, bør danne grundlag for den langsigtede byplanlægning;"

2. del: disse ord

§ 36
1. del: teksten uden ordene: "udvide antallet af regulerede forurenende stoffer"
2. del: disse ord

ID:
§ 14
1. del: "påpeger, at covid-19-pandemien er et eksempel på de uløselige forbindelser mellem 

menneskers og økosystemets sundhed;"
2. del: "fremhæver nødvendigheden af, at vi drager nytte af, hvad vi har lært af covid-19-

pandemien, når der skal udformes nye politikker;"
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§ 15
1. del: "bemærker, at nedlukningsforanstaltningerne for at kontrollere udbredelsen af 

pandemien har ført til en drastisk, midlertidig nedgang i trafikken og den industrielle 
aktivitet og dermed resulteret i et hitil uset fald i emissioner og luftforurening på 
kontinentalt plan, idet koncentrationen af forurenende stoffer kom til at ligge godt 
stykke under de lovbestemte grænseværdier og WHO's anbefalinger, hvilket tydeligt 
viser, hvordan menneskelig aktivitet påvirker miljøet;"

2. del: "foreslår, at alle foranstaltninger analyseres for at forstå deres virkninger;"
3. del: "og konstaterer med beklagelse, at en vedvarende eksponering for luftforurening kan 

forværre virkningen af luftvejssygdomme som covid-19; er bekymret over risikoen 
for, at forureningen kan nå tilbage til niveauet før nedlukningen, eller, hvad værre er, 
nå endnu højere niveauer, og advarer imod, at lokale foranstaltninger, der tager sigte 
på at nedringe luftforureningen, udsættes eller opgives; understreger, at en væsentlig 
nedbringelse af luftforureningen på lang sigt vil være yderst gavnlig for menneskers 
sundhed samt for landbruget og de naturlige økosystemer; understreger derfor, at 
bekæmpelse af luftforurening skal have en central placering i EU's 
genopretningsplan, og at obligatoriske EU-krav om luftkvalitet og disses effektive 
håndhævelse er altafgørende for at sikre borgernes sundhed og gøre dem mere 
modstandsdygtige over for fremtidige sundhedstrusler; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at hæve ambitionsniveauet for deres politik for ren luft, f.eks. 
gennem målrettet brug af finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten;"
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§ 29
1. del: teksten uden ordene: "landbrug og"
2. del: disse ord

ECR, ID:
§ 56
1. del: understreger, at oplysninger stillet til rådighed af medlemsstaterne om de 

sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening er sparsomme, uklare eller svære 
at finde for offentligheden; understreger dog, at der er positive tendenser i den 
praktiske gennemførelse af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 
luftkvalitetsdirektiverne med hensyn til at informere offentligheden om status for 
luftkvaliteten; opfordrer til yderligere harmonisering af de luftkvalitetsoplysninger, 
der er tilgængelige for offentligheden i alle geografiske områder i medlemsstaterne 
og regionerne, samtidig med at der sikres let adgang til nøjagtige oplysninger om 
luftkvaliteten i realtid; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante 
regionale og lokale myndigheder til at iværksætte offentlige oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner om emner såsom forskellige luftforurenede stoffer og 
deres indvirkning på menneskers sundhed eller om det eksisterende 
luftforureningsniveau i området, herunder information målrettet sårbare grupper, og 
til at offentliggøre resultattavler over de største og de ringeste fremskridt i de 
forskellige luftkvalitetszoner;

2. del: teksten "er af den opfattelse, at kampagner til bevidstgørelse om de ødelæggende 
virkninger af luftforurening i nærheden af relevante forureningskilder og/eller 
installation af luftkvalitetsdisplays også kan forbedre bevidstgørelsen og 
oplysningen af offentligheden og udvirke ændringer af adfærd og vaner, som kan 
bidrage til en bedre luftkvalitet;" uden ordene: "i nærheden af relevante 
forureningskilder og/eller installation af luftkvalitetsdisplays,"

3. del: "i nærheden af relevante forureningskilder og/eller installation af 
luftkvalitetsdisplays,"

PPE, ECR
§ 7
1. del: "bemærker, at langt størstedelen af de traktatbrudsprocedurer, som Kommissionen 

har indledt, indtil nu har vedrørt overskridelser af grænseværdierne, hvilket viser, at 
grænseværdier har været de mest retskraftige elementer i direktivet om luftkvalitet;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at foreslå, at de aktuelle målværdier (O3, As, Cd, Ni og 
BaP) erstattes med grænseværdier;"

3. del: "påpeger, at årlige standarder gør det muligt at overse stigninger i koncentrationen af 
forurenende stoffer, navnlig når det drejer sig om PM2.5;"

PPE, ID:
§ 26
1. del: teksten uden ordene: "og til at styrke den", "advarer om, at de fleste medlemsstater 

ikke vil efterleve deres emissionsreduktionstilsagn fra 2020 og 2030, der er fastsat i 
NEC-direktivet" og "landbrug"

2. del: "og til at styrke den"
3. del: "advarer om, at de fleste medlemsstater ikke vil efterleve deres 

emissionsreduktionstilsagn fra 2020 og 2030, der er fastsat i NEC-direktivet;"
4. del "landbrug"

PPE, ECR, ID:
§ 34
1. del: "bemærker, at elproduktion med faste brændsler bliver den primære kilde til 

kviksølvudledninger til luften i Europa i en overskuelig fremtid; glæder sig over, at 
mindst ti EU-medlemsstater i den forbindelse har forpligtet sig til at udfase kul;"
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2. del: "opfordrer de andre medlemsstater til at udfase kul som en energikilde senest i 
2030;"

17. En ny EU-Afrika-strategi

Betænkning: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

1 ID AN - 101, 579, 8

Beslutningsforslag (kor. udv. DEVE)
(teksten som helhed)

AN + 460, 64, 163

18. En EU-strategi for bæredygtig turisme

Betænkning: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 17 1 medlemmer AN + 408, 185, 93

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 577, 31, 80

19. Styrkelse af euroens internationale rolle

Betænkning: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Angående AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 494, 94, 100
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20. Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af 
persondataforordningen to år efter dens anvendelse

Forslag til beslutning: B9-0211/2021

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0211/2021 (kor. udv. LIBE)

1 PPE AN - 209, 418, 62

div

1/AN + 554, 36, 99

§ 2

§ originaltekst

2/AN + 452, 215, 22

Efter § 2 2 PPE AN - 233, 400, 56

§ 3 3 PPE AN - 290, 364, 35

§ 6 4 PPE AN - 205, 388, 96

div

1/AN + 595, 15, 79

§ 7 § originaltekst

2/AN + 542, 103, 44

§ 16 § originaltekst AN + 545, 68, 76

div

1/AN + 625, 40, 24

§ 17 § originaltekst

2/AN + 390, 289, 10

5 PPE AN - 219, 392, 78

div

1/AN + 660, 17, 12

§ 20

§ originaltekst

2/AN + 385, 220, 84

div

1/AN + 628, 39, 22

§ 23 § originaltekst

2/AN + 524, 150, 15
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 546, 103, 37

§ 24 § originaltekst

2/AN + 627, 11, 49

§ 26 6 PPE AN - 226, 405, 58

7 PPE AN - 223, 441, 25Efter § 26

8 PPE AN - 321, 358, 10

§ 27 9 PPE AN - 266, 392, 31

Efter § 27 10 PPE AN - 180, 410, 99

div

1/AN + 582, 51, 56

§ 33 § originaltekst

2/AN + 627, 1, 61

§ 34 11 PPE AN - 301, 360, 28

§ 35 12 PPE AN - 185, 429, 75

§ 36 13 PPE AN - 233, 401, 55

div

1/AN + 393, 231, 64

§ 37 § originaltekst

2/AN + 654, 12, 23

div

1/AN + 682, 2, 5

2/AN + 499, 175, 15

§ 38 § originaltekst

3/AN + 614, 30, 45

§ 40 § originaltekst AN + 370, 308, 11

div

1/AN + 384, 296, 9

§ 41 § originaltekst

2/AN + 606, 6, 77
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 483, 96, 108

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: §§ 16, 40
PPE: § 40

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 7
1. del: teksten uden ordet: "uretmæssigt"
2. del: dette ord

§ 17
1. del: teksten uden ordene: "beklager, at Kommissionen endnu ikke har indledt 

traktatbrudsprocedurer mod de medlemsstater, der ikke har opfyldt deres 
forpligtelser i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at gøre dette hurtigst muligt"

2. del: disse ord

§ 20
1. del: teksten uden ordene: "navnlig når det gælder den irske og den luxembourgske 

databeskyttelsesmyndigheds rolle; bemærker, at disse databeskyttelsesmyndigheder 
er ansvarlige for håndteringen af et stort antal sager, eftersom mange 
teknologivirksomheder har registreret deres EU-hovedkvarter i Irland eller 
Luxembourg; er navnlig bekymret over, at den irske databeskyttelsesmyndighed 
generelt afslutter de fleste sager med et forlig i stedet for en sanktion, og at de sager, 
der henvises til Irland i 2018, end ikke har nået stadiet for et udkast til afgørelse i 
henhold til artikel 60, stk. 3, i den generelle forordning om databeskyttelse;"

2. del: disse ord

§ 23
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Kommissionen til at bruge sine beføjelser til at gribe 

ind over for medlemsstater, hvor nationale foranstaltninger, tiltag og beslutninger 
undergraver ånd, mål og ordlyd i den generelle forordning om databeskyttelse"

2. del: disse ord

§ 24
1. del: "udtrykker stærk bekymring over visse medlemsstaters offentlige myndigheders 

misbrug af den generelle forordning om databeskyttelse til at modarbejde 
journalister og ikkestatslige organisationer;"
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2. del: "er helt enig med Kommissionen i, at databeskyttelsesreglerne ikke må påvirke 
udøvelsen af ytrings  og informationsfriheden, navnlig ved at virke afskrækkende 
eller ved, at de fortolkes som en metode til at lægge pres på journalister, for at de 
skal afsløre deres kilder; er imidlertid skuffet over, at Kommissionen stadig ikke har 
afsluttet sin analyse af afvejningen mellem retten til beskyttelse af 
personoplysninger og ytrings  og informationsfriheden, som er skitseret i artikel 85 i 
den generelle forordning om databeskyttelse; opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at afslutte sin vurdering af medlemsstaternes lovgivning i denne henseende 
og bruge alle tilgængelige værktøjer, herunder traktatbrudssager, til at sikre, at 
medlemsstaterne overholder bestemmelserne i den generelle forordning om 
databeskyttelse, og begrænse enhver fragmentering af 
databeskyttelseslovgivningen;"

§ 33
1. del: "gentager, at masseovervågningsprogrammer, der omfatter indsamling af massedata, 

er en hindring, når tilstrækkeligheden af beskyttelsen skal vurderes; opfordrer 
Kommissionen til at følge Domstolens konklusioner i sagerne Schrems I, II og 
Privacy International & al (2020) i forbindelse med alle gennemgange af afgørelser 
om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og i forbindelse med igangværende og 
fremtidige forhandlinger;"

2. del: "minder om, at overførsler, der er baseret på undtagelser i særlige situationer i 
henhold til artikel 49 i den generelle forordning om databeskyttelse, fortsat bør være 
en undtagelse; glæder sig over Databeskyttelsesrådets og 
databeskyttelsesmyndighedernes retningslinjer i denne henseende og opfordrer dem 
til at sikre en konsekvent fortolkning af anvendelsen af og kontrollen med sådanne 
undtagelser i overensstemmelse med Databeskyttelsesrådets retningslinjer 02/2018;"

§ 41
1. del: "udtrykker dyb bekymring over medlemsstaternes manglende gennemførelse af e-

databeskyttelsesdirektivet[9] i lyset af de ændringer, der er indført med den generelle 
forordning om databeskyttelse; opfordrer Kommissionen til at fremskynde sin 
vurdering og indlede overtrædelsesprocedurer mod de medlemsstater, der ikke har 
gennemført e-databeskyttelsesdirektivet korrekt; er meget bekymret over, at den i 
flere år forsinkede reform af e-databeskyttelsesdirektivet skaber fragmenterede 
retlige forhold i EU til skade for både virksomheder og borgere;"

2. del: "minder om, at e-databeskyttelsesforordningen blev udformet med henblik på at 
supplere og præcisere den generelle forordning om databeskyttelse og falde sammen 
med ikrafttrædelsen af den generelle forordning om databeskyttelse; understreger, at 
reformen af e-databeskyttelsesreglerne ikke må føre til en sænkning af det 
nuværende beskyttelsesniveau, der gives under den generelle forordning om 
databeskyttelse og e-databeskyttelsesdirektivet; beklager, at det tog fire år for Rådet 
til i sidste ende at vedtage sin forhandlingsposition til forslaget til e-
databeskyttelsesforordningen, mens Parlamentet vedtog sin forhandlingsposition i 
oktober 2017; minder om betydningen af at opgradere e-databeskyttelsesreglerne fra 
2002 og 2009 for at forbedre beskyttelsen af borgernes grundlæggende rettigheder 
og retssikkerheden for virksomheder som et supplement til den generelle forordning 
om databeskyttelse;"
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PPE:
§ 37
1. del: "er af den holdning, at den generelle forordning om databeskyttelse ved at være 

teknologineutral udgør en solid lovgivningsmæssig ramme for nye teknologier;"
2. del: "mener ikke desto mindre, at der er behov for en yderligere indsats for at tackle 

bredere digitaliseringsspørgsmål, såsom monopolsituationer og magtskævheder 
gennem specifik regulering, og for nøje at overveje sammenhængen mellem den 
generelle forordning om databeskyttelse og hvert nyt lovgivningsinitiativ med 
henblik på at sikre konsekvens og afhjælpe juridiske huller; minder Kommissionen 
om dens forpligtelse til at sikre, at lovgivningsforslag, såsom dataforvaltning, 
datahandling, digitale tjenester eller kunstig intelligens, altid skal være i fuld 
overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse og direktivet 
om retshåndhævelse; mener, at de endelige tekster, der vedtages af medlovgiverne 
gennem interinstitutionelle forhandlinger, skal overholde gældende EU-ret om 
databeskyttelse fuldt ud; beklager imidlertid, at Kommissionen selv ikke altid har en 
konsekvent tilgang til databeskyttelse i lovgivningsforslag; understreger, at en 
henvisning til anvendelsen af den generelle forordning om databeskyttelse eller 
"med forbehold for den generelle forordning om databeskyttelse", uden yderligere 
forklaring i teksten, ikke nødvendigvis gør, at forslaget er i overensstemmelse med 
den generelle forordning om databeskyttelse; opfordrer Kommissionen til at høre 
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, når der er en indvirkning på beskyttelsen af fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger 
efter vedtagelsen af forslag til en lovgivningsmæssig retsakt; opfordrer endvidere 
Kommissionen til, når den udarbejder forslag eller henstillinger, at bestræbe sig på at 
høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at sikre konsekvens i 
databeskyttelsesreglerne i hele Unionen og til altid at foretage en 
konsekvensanalyse;"

§ 38
1. del: "bemærker, at profilering, selv om det kun er tilladt i henhold til artikel 22 i den 

generelle forordning om databeskyttelse på strenge og snævre betingelser, i stigende 
grad anvendes, da enkeltpersoners onlineaktiviteter giver mulighed for indgående 
indsigt i deres psykologi og privatliv;"

2. del: "noterer sig, at da profilering giver mulighed for at manipulere brugernes adfærd, 
bør indsamling og anvendelse af personoplysninger vedrørende brugen af digitale 
tjenester begrænses til det omfang, der er strengt nødvendigt for at levere tjenesten 
og fakturere brugerne;"

3. del: "opfordrer Kommissionen til at foreslå streng sektorspecifik 
databeskyttelseslovgivning for følsomme kategorier af personoplysninger i de 
sektorer, hvor det endnu ikke er sket; kræver streng håndhævelse af den generelle 
forordning om databeskyttelse i forbindelse med behandling af personoplysninger;"

ID:
§ 2
1. del: "konkluderer, at den generelle forordning om databeskyttelse to år efter dens 

ikrafttræden generelt har været en succes"
2. del: "og er enig med Kommissionen i, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt 

at ajourføre eller revidere lovgivningen;"
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21. Rapporter 2019-2020 om Albanien

Betænkning: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 2 § originaltekst AN + 522, 117, 47

§ 3 § originaltekst AN + 601, 69, 16

Efter § 26 2 ID AN - 261, 382, 37

div

1/AN + 536, 40, 108

§ 31 § originaltekst

2/AN + 575, 54, 35

div

1/AN + 640, 16, 29

§ 34 § originaltekst

2/AN + 592, 65, 28

§ 38 4 The Left AN + 542, 79, 64

div

1/AN - 132, 405, 147

5 The Left

2/AN - 68, 586, 30

§ 43

1 Verts/ALE AN - 137, 419, 129

div

1/AN + 599, 55, 31

§ 46 § originaltekst

2/AN + 539, 131, 14

Efter § 51 3 ID AN - 176, 437, 65

div

1/AN + 605, 28, 51

§ 56 § originaltekst

2/AN + 545, 62, 78

div§ 79 § originaltekst

1/AN + 590, 80, 14
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 626, 51, 8

§ 80 § originaltekst AN + 570, 88, 26

§ A § originaltekst AN + 564, 70, 49

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 581, 61, 45

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 31
ID: §§ 2, 3; § A
The Left: § 80

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 46
1. del: teksten uden ordene: "og antallet af grundløse asylansøgninger fra albanske 

statsborgere"
2. del: disse ord

PPE:
§ 31
1. del: "bemærker, at Albaniens nationale handlingsplan for LGBTI-spørgsmål for 2016-

2020 er udløbet, og opfordrer regeringen til at udvikle en ny handlingsplan gennem 
en gennemsigtig og inklusiv høring af civilsamfundet og til at sikre, at der afsættes 
tilstrækkelige ressourcer til gennemførelsen heraf; opfordrer de albanske 
myndigheder til at fremme social accept af LGBTQI+-personer, der stadig 
regelmæssigt oplever forskelsbehandling og hadefuld tale;"

2. del: "glæder sig over beslutningen om at afskaffe "omvendelsesterapi", som er 
uacceptabel, og dermed styrke retten til kønsidentitet og kønsudtryk;"

ECR:
§ 34
1. del: teksten uden ordene: "romaer, egyptere og andre"
2. del: disse ord
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§ 56
1. del: teksten uden ordene: "LGBTQI+-samfundet,"
2. del: disse ord

The Left:
ændringsforslag 5
1. del: "understreger, vigtigheden af grænsebeskyttelse og forebyggelse af 

grænseoverskridende kriminalitet, som skal være en prioritet og skal gennemføres 
under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i 
gældende internationale og regionale love og principper; noterer sig iværksættelsen 
af den første fuldt udbyggede fælles operation med Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) uden for Den Europæiske Union"

2. del: "og anmoder Frontex om at præcisere, om der blev foretaget en konsekvensanalyse 
vedrørende grundlæggende rettigheder, inden agenturet igangsatte sine operationer i 
Albanien; er bekymret over rapporter om påståede tilbageslag ved den albansk-
græske grænse og opfordrer Frontex og de albanske myndigheder til hurtigst muligt 
at undersøge disse påstande;"

§ 79
1. del: "glæder sig over Albaniens fortsatte fulde tilpasning til de fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske afgørelser og erklæringer siden 2012 og dets aktive bidrag til 
EU's krisestyringsmissioner og -operationer samt til landets aktive bidrag til NATO-
missioner af strategisk betydning for EU;"

2. del: "opfordrer indtrængende Albanien til at respektere EU's holdning til Den 
Internationale Straffedomstols jurisdiktion;"

22. Rapporter 2019-2020 om Kosovo

Betænkning: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 4 1 Verts/ALE AN + 517, 95, 67

§ 6 § originaltekst AN + 473, 165, 41

§ 7 § originaltekst AN + 472, 165, 41

§ 8 § originaltekst AN + 525, 105, 51

div

1/AN + 564, 80, 37

§ 10 § originaltekst

2/AN + 578, 76, 27

4S PPE AN - 272, 350, 57§ 11

2 Verts/ALE AN + 344, 289, 43
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 590, 69, 22

§ 12 § originaltekst

2/AN + 585, 79, 17

Efter § 27 6 ID AN - 221, 408, 47

Efter § 29 7 ID AN - 240, 379, 59

div

1/AN + 557, 40, 84

§ 31 § originaltekst

2/AN + 602, 39, 40

§ 48 § originaltekst AN + 557, 60, 62

div

1/AN + 548, 14, 114

§ 54 § originaltekst

2/AN + 467, 120, 90

div

1/AN + 605, 32, 44

§ 58 § originaltekst

2/AN + 576, 75, 30

div

1/AN + 479, 126, 74

§ 63 § originaltekst

2/AN + 453, 158, 68

§ 64 § originaltekst AN + 493, 97, 89

§ 101 5 PPE AN + 336, 273, 71

div

1/AN + 553, 119, 9

§ A § originaltekst

2/AN + 506, 134, 39
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ D § originaltekst AN + 534, 130, 17

div

1/AN + 595, 40, 46

2/AN + 483, 144, 52

§ E § originaltekst

3/AN + 491, 135, 53

div

1/AN + 657, 17, 7

§ F § originaltekst

2/AN + 508, 100, 70

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 471, 109, 104

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 48
The Left: § 64; § D
Renew: §§ 6, 7, 63
ID: §§ 6, 8

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 54
1. del: "glæder sig over fremskridtene inden for beskyttelse af LGBTI-rettigheder i 

lovgivningen og på politisk niveau; bemærker dog, at den gældende lovgivning om 
bekæmpelse af forskelsbehandling skal gennemføres fuldt ud, og opfordrer til 
ordentlig efterforskning af sager om hadforbrydelser mod LGBTI-personer;"

2. del: "opfordrer regeringen til at medtage partnerskaber mellem personer af samme køn i 
udkastet til civillov som garanteret i landets forfatning;"

The Left:
§ A
1. del: teksten uden ordene: "som ethvert land, der ønsker at blive medlem af EU"
2. del: disse ord

§ F

1. del: "der henviser til, at Kosovos skyggeøkonomi hindrer den overordnede udvikling af 
en levedygtig økonomi"

2. del: "i landet;"

§ 10
1. del: teksten uden ordene: "glæder sig over USA's fornyede engagement og understreger 

behovet for, at EU og USA styrker deres partnerskab og koordinering på 
Vestbalkan; understreger, at det transatlantiske samarbejde er en vigtig faktor for 
stabiliteten i regionen,"
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2. del: disse ord

§ 12
1. del: "anerkender det vigtige bidrag fra Kosovostyrken (KFOR) og de deltagende stater til 

at opretholde et trygt og sikkert miljø og fri bevægelighed for alle borgere i Kosovo"
2. del: "samt til at lette den euro-atlantiske integration af Vestbalkan;"

§ 58
1. del: teksten uden ordene: "og for proaktivt at tilpasse sig EU's fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP);"
2. del: disse ord

§ 63
1. del: teksten uden ordene: "og gentager sin opfordring til de pågældende medlemsstater 

om at gøre det"
2. del: disse ord

ID:
§ 31
1. del: "noterer sig med tilfredshed vedtagelsen af forordningen om integration af 

udlændinge og opfordrer til, at den gennemføres fuldt ud;"
2. del: "understreger, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig 

administrativ og håndhævelsesmæssig kapacitet til at tackle udfordringerne i 
forbindelse med migration, herunder bekæmpelse af smugling af migranter;"

The Left, Renew:
§ E
1. del: teksten "der henviser til, at Kosovo fortsat er det eneste land på Vestbalkan, hvis 

borgere skal have visum for at rejse ind i Schengenområdet," uden ordene "fortsat er 
det eneste land på Vestbalkan, hvis"

2. del: "fortsat er det eneste land på Vestbalkan, hvis"
3. del: "selv om alle betingelserne for visumliberalisering har været opfyldt siden 2018;"

Diverse
Ændringsforslag 3 var blevet trukket tilbage.

23. Rapporter 2019-2020 om Nordmakedonien

Betænkning: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 3 § originaltekst AN + 563, 84, 37

div

1/AN + 582, 70, 32

§ 4 § originaltekst

2/AN + 567, 78, 39
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 549, 85, 50

§ 5 9 The Left AN - 149, 487, 48

§ 7 § originaltekst AN + 572, 93, 19

Efter § 12 3 S&D, 
Verts/ALE

AN + 580, 32, 72

Efter § 18 6 ID AN - 268, 382, 28

div

1/AN + 629, 19, 34

§ 23 § originaltekst

2/AN + 580, 85, 19

Efter § 33 8 ECR AN - 199, 405, 79

1 Renew AN + 593, 10, 81

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 39

§ originaltekst

3/AN ↓

10 The Left AN - 116, 552, 16

div

1/AN + 585, 41, 58

2/AN + 370, 294, 20

§ 48

§ originaltekst

3/AN + 589, 27, 68

Efter § 55 7 ID AN - 187, 404, 88

4 PPE AN + 352, 171, 160Efter § 74

5 PPE AN + 479, 136, 68

11 The Left AN - 143, 508, 33

div

§ 75

§ originaltekst

1/AN + 640, 15, 29
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 579, 31, 74

Efter § 77 2 S&D, 
Verts/ALE

AN - 232, 353, 97

§ 82 § originaltekst AN + 580, 71, 32

§ 83 § originaltekst AN + 584, 81, 19

§ 84 § originaltekst AN + 585, 86, 13

§ F § originaltekst AN + 517, 75, 90

§ S § originaltekst AN + 563, 74, 47

div

1/AN + 618, 23, 43

§ T § originaltekst

2/AN + 588, 70, 26

§ U § originaltekst AN + 572, 88, 24

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 558, 70, 59

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § F
ID: §§ 3, 7
The Left: §§ S, U, §§ 3, 82, 83, 84

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 4
1. del: "minder medlemsstaterne om, at udvidelsespolitikken skal være drevet af objektive 

kriterier"
2. del: "og ikke må hæmmes af unilaterale interesser;"
3. del: "gentager, at EU's udvidelsespolitik har været Unionens mest effektive 

udenrigspolitiske værktøj, og at en yderligere afvikling af denne politik vil kunne 
føre til en ustabil situation i EU's umiddelbare naboskabsområde;"

§ 39
1. del: "glæder sig over den fornyede vedtagelse af lovgivning til bekæmpelse af 

forskelsbehandling, som alle politiske partier tilsluttede sig, og opfordrer 
indtrængende myndighederne til at følge dette op med en inklusiv og gennemsigtig 
proces til nedsættelse af en uafhængig kommission til beskyttelse mod 
forskelsbehandling, for at sikre beskyttelse og inklusion af alle marginaliserede 
grupper;"

2. del: "opfordrer Sobranie til at vedtage lovgivning, der vil muliggøre en forenklet, 
gennemsigtig og tilgængelig procedure for juridisk anerkendelse af køn, der bygger 
på selvbestemmelse,"
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3. del: "og forebygge forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet; 
noterer sig afholdelsen af den første Skopje Pride nogensinde i juni 2019;"

§ 48
1. del: "glæder sig over landets bestræbelser på at forbedre samarbejdet om håndtering af 

irregulær migration, grænsebeskyttelse og imødekommelse af flygtninges, 
asylansøgeres og migranters grundlæggende behov; opfordrer til yderligere at styrke 
den internationale beskyttelse af personer, der har behov herfor, og forebygge 
krænkelser af folkeretten,"

2. del: "såsom påståede tilbagedrivninger;";
3. del: "opfordrer myndighederne til at indføre en aktiv overvågningsmekanisme og til at 

tage de nødvendige skridt til at forhindre disse krænkelser af folkeretten; 
understreger, at Nordmakedoniens bidrag til beskyttelse af Den Europæiske Unions 
ydre grænser er af afgørende betydning, og opfordrer EU til at intensivere sin støtte 
til grænsebeskyttelse i regionen; noterer sig de fremskridt, der er gjort med hensyn 
til at bekæmpe menneskehandel og -smugling, og minder om behovet for at etablere 
en holdbar mekanisme til håndtering af irregulære migrationsstrømme og at 
bekæmpe menneskesmuglingsnetværk, da landet fortsat ligger på en af de vigtigste 
transitruter for migranter; noterer sig det igangværende samarbejde og støtter 
færdiggørelsen af statusaftalen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex), som vil fremme en bedre beskyttelse af grænserne og 
gøre det lettere at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet under fuld 
overholdelse af de grundlæggende rettigheder; tilskynder landet til at gå videre med 
vedtagelsen af en strategi for integration af migranter, herunder reintegration af 
tilbagesendte;"

§ 75
1. del: "gentager sin fulde støtte til styrket regionalt samarbejde og opfordrer alle parter til 

at sikre en fuldstændig og konsekvent gennemførelse i god tro af Prespaaftalen med 
Grækenland og traktaten om godt naboskab med Bulgarien, eftersom begge udgør en 
vigtig del af de bilaterale forbindelser;"

2. del: "opfordrer indtrængende partnerne til fortsat dialog om og bilateral løsning af alle 
tilbageværende bilaterale spørgsmål, der ikke har indflydelse på 
tiltrædelsesprocessen, til at agere konstruktivt og til at afstå fra handlinger, der kan 
undergrave den europæiske integration og EU's bredere interesser;"

The Left:
§ 23
1. del: teksten uden ordene: "i forhold til” og “og NATO"
2. del: disse ord

§ T
1. del: teksten uden ordene: "landet" og "blev NATO's 30. medlemsstat, og at"
2. del: disse ord
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24. Rapporter 2019-2020 om Serbien

Betænkning: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 7 2S PPE AN - 305, 346, 33

div

1/AN + 609, 61, 14

2/AN + 645, 34, 5

§ 8 § originaltekst

3/AN + 588, 62, 34

§ 16 10 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 391, 258, 33

div

1/AN + 589, 51, 43

2/AN + 460, 181, 42

3/AN + 612, 37, 34

4/AN + 396, 273, 14

5/AN + 620, 26, 37

6/AN + 445, 190, 48

§ 17 § originaltekst

7/AN + 620, 24, 39

3 PPE AN + 617, 21, 46§ 19

11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 582, 65, 36

§ 23 15 Verts/ALE, 
S&D, Renew

AN + 432, 201, 50

div

1/AN + 642, 29, 12

2/AN + 407, 198, 77

§ 24 § originaltekst

3/AN + 616, 33, 34
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 26 20 ID AN - 251, 400, 28

div

1/AN + 552, 81, 50

2/AN + 386, 232, 65

3/AN + 543, 38, 102

§ 31 § originaltekst

4/AN + 396, 232, 55

div

1/AN + 531, 85, 66

2/AN + 331, 245, 106

§ 38 § originaltekst

3/AN + 583, 42, 57

§ 39 16 Verts/ALE, 
S&D, Renew

AN + 560, 54, 68

§ 40 4 PPE AN + 630, 15, 39

12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 593, 29, 61

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

§ 42

§ originaltekst

5/AN ↓

9 Renew, S&D, 
Verts/ALE

AN + 399, 265, 19§ 44

5 PPE AN ↓

13 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 589, 54, 41§ 48

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

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 51 6S PPE AN - 223, 375, 86

Efter § 53 17 Verts/ALE, 
S&D, Renew

AN + 392, 241, 50

div

1/AN + 601, 6, 77

§ 55 § originaltekst

2/AN + 545, 86, 51

div

1/AN + 579, 23, 81

§ 59 § originaltekst

2/AN + 531, 87, 64

7 PPE AN + 515, 104, 62

div

1/AN ↓

§ 60

§ originaltekst

2/AN ↓

div

1/AN + 627, 42, 15

§ 64 § originaltekst

2/AN + 578, 97, 9

div

1/AN + 630, 26, 28

§ 78 § originaltekst

2/AN + 545, 103, 36
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 84 14 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 562, 67, 54

§ 86 18 ECR AN - 327, 334, 22

§ 87 § originaltekst AN + 567, 87, 30

19 ECR AN + 516, 106, 62

div

1/AN ↓

§ 88

§ originaltekst

2/AN ↓

div

1/AN + 638, 5, 41

2/AN + 561, 91, 32

§ 89 § originaltekst

3/AN + 587, 57, 40

§ 90 8S PPE AN - 263, 352, 65

Efter § 92 21 ID AN - 171, 458, 50

div

1/AN + 639, 6, 38

2/AN + 562, 85, 36

3/AN + 621, 29, 33

§ 94 § originaltekst

4/AN + 590, 51, 42

§ 105 § originaltekst AN + 592, 18, 73

§ R 1 PPE AN + 641, 5, 37

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 538, 69, 79

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 60
ID: § 105
The Left: § 87
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Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 55
1. del: teksten uden ordene: "gennemførelsen af Istanbulkonventionen,"
2. del: disse ord

§ 59
1. del: "understreger behovet for fortsat at beskytte LGBTI-rettigheder; opfordrer til mere 

passende og effektiv respons fra myndighederne på hadefuld tale og hadmotiverede 
forbrydelser;"

2. del: "glæder sig over den fredelige gennemførelse af to prideparader i 2019; 
understreger, at det er vigtigt for alle institutioner at støtte forberedelsen af 
EuroPride 2022 og garantere sikkerheden for alle deltagere;"

§ 78
1. del: teksten uden ordene: "iværksætte en kulstoffattig energiomstilling og bevæge sig i 

retning af vedvarende energikilder og mindre forurenende brændstoffer og samtidig 
fjerne al ikkeforskriftsmæssig kulstøtte"

2. del: disse ord

ID:
§ 8
1. del: "understreger betydningen af serbiske interessenters strategiske kommunikation om 

fordelene ved EU-tiltrædelse;"
2. del: teksten "understreger, at den offentlige debat om tiltrædelse af EU skal være baseret 

på fakta og fremme fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og demokratiske 
værdier;" uden ordet "fremme"

3. del: dette ord

PPE:
§ 17
1. del: "minder om de valgprincipper, der er fastlagt af Venedigkommissionen, og 

bemærker med bekymring, at præsidenten,"
2. del: "Aleksandar Vučić"
3. del: "bekendtgjorde det tidlige valg"
4. del "uden forfatningsgrundlag eller politisk nødvendighed,"
5. del "samtidig med at han" og "bebudede"
6. del: "som præsident for Serbien og landets største politiske parti"
7. del: "én enkelt valgdag til præsident-, parlaments- og kommunalvalg i Beograd i foråret 

2022;"
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§ 24
1. del: "opfordrer indtrængende Serbien til at levere overbevisende resultater, herunder en 

holdbar resultatliste med effektive efterforskninger på områder, der giver anledning 
til bekymring, såsom retsvæsenet, ytringsfrihed og bekæmpelse af korruption og 
organiseret kriminalitet,"

2. del: "navnlig i sager med en høj grad af offentlig interesse, herunder sagerne Krušik, 
Jovanjica og Telekom Srbija"

3. del: "og til at forbedre sin resultatliste i forbindelse med efterforskning, anklager og 
domfældelse i sager om korruption på højt niveau, herunder beslaglæggelse og 
konfiskation af kriminelle aktiver; gentager sit krav om retfærdighed fra 2018 med 
hensyn til den ulovlige nedrivning af privat ejendom i Savamala-nabolaget i 
Beograd; bemærker, at den nye lov om forebyggelse af korruption har været i kraft 
siden den 1. september 2020;"

§ 31
1. del: "udtrykker bekymring over den effektive funktion af det nye parlament,"
2. del: "hvor der ikke er nogen parlamentarisk opposition, hvis legitimitet anfægtes af 

oppositionspartier, og"
3. del: "hvis mandatperiode, som den serbiske præsident allerede har bebudet, skal 

forkortes,"
4. del "og som vedtager vidtrækkende forfatningsmæssige ændringer uden en åben, 

inklusiv og demokratisk offentlig debat, navnlig inden for retsvæsenet;"

§ 38
1. del: "bemærker med bekymring, at nationalforsamlingen kun mødtes 44 dage efter 

erklæringen af undtagelsestilstanden i marts 2020,"
2. del: "hvilket underminerede dens position som den centrale institution for parlamentarisk 

demokrati som nedfældet i Serbiens forfatning;"
3. del: "bemærker med bekymring, at nationalforsamlingen ikke påbegyndte sit arbejde 

fuldt ud i en lang periode efter erklæringen om de endelige valgresultater den 5. juli 
2020 til trods for et klart parlamentarisk flertal; opfordrer nationalforsamlingen til at 
undgå misbrug af provokerende sprogbrug og bekæmpe hadefuld tale under den 
parlamentariske debat; understreger betydningen af oppositionens arbejde i et 
demokrati;"

§ 42
1. del: teksten "mener, at erhvervelsen af to tv-kanaler med national dækning i december 

2018 af en person med tilknytning til det regerende parti" uden ordene "af en person 
med tilknytning til det regerende parti"

2. del: "af en person med tilknytning til det regerende parti"
3. del: teksten "udgjorde et skridt i retning af det regerende partis monopolisering af 

medielandskabet i landet;" uden ordene "af det regerende partis"
4. del "af det regerende partis"
5. del "opfordrer redaktionerne på alle tv-kanaler med national dækning i Serbien til at 

overholde de højeste faglige standarder og give mulighed for regelmæssigt at høre 
forskellige meninger;"
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§ 48
1. del: "bemærker, at den retlige og institutionelle ramme for overholdelse af 

menneskerettighederne formelt set er på plads,"
2. del: "men at den mangler effektive mekanismer til at sikre overholdelse af disse 

grundlæggende rettigheder;"
3. del: "opfordrer til en mere effektiv gennemførelse heraf, navnlig med hensyn til de mest 

sårbare grupper i samfundet, herunder nationale mindretal på uddannelsesområdet; 
opfordrer Serbien til at sørge for og beskytte ikkediskriminerende brug af 
mindretalssprog i undervisningen, i dedikerede medietjenester i statslige medier og i 
lokale medier samt til at sikre lige muligheder for passende repræsentation i det 
politiske liv, den offentlige forvaltning og retsvæsenet;"

§ 60
1. del: "opfordrer regeringen til at lovliggøre partnerskaber mellem personer af samme køn 

og navneændring og kønsskifte for transkønnede personer i overensstemmelse med 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante retspraksis"

2. del: "og til at skabe et sikkert miljø for LGBTI-personer og fremme en tolerancekultur 
over for dem;"

The Left:
§ 64
1. del: teksten uden ordene: "er en prioritet og en forudsætning for begge landes tiltrædelse 

af EU og"
2. del: disse ord

§ 88
1. del: "glæder sig over, at Serbien er på linje med EU's holdning til præsidentvalget i 

Hviderusland; er imidlertid fortsat bekymret over, at Serbien ikke har tilpasset sig 
sanktionerne over for hviderussiske embedsmænd og EU's holdning til den nye 
sikkerhedslov i Kina;"

2. del: "opfordrer Serbien til at øge sin grad af tilpasning til erklæringerne fra Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's 
vegne og til Rådets afgørelser;"

§ 89
1. del: "bemærker undertegnelsen af aftalerne om normalisering af det økonomiske forhold 

mellem Serbien og Kosovo den 4. september 2020 i Washington;"
2. del: "beklager imidlertid de bestemmelser i teksten, der kræver, at Kosovo ophører med 

at søge medlemskab af internationale organisationer; glæder sig over USA's 
fornyede engagement og understreger behovet for, at EU og USA styrker deres 
partnerskab og koordinering på Vestbalkan; understreger, at det transatlantiske 
samarbejde er en vigtig faktor for stabiliteten i regionen,"

3. del: "og understreger EU's førende rolle som mægler i processen med normalisering af 
forbindelserne mellem Serbien og Kosovo;"
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§ 94
1. del: "gentager, at EU er Serbiens førende handelspartner, investor og bistandsyder; 

noterer sig Serbiens beslutning om at undertegne en frihandelsaftale med Den 
Eurasiske Økonomiske Union i oktober 2019;"

2. del: "forventer imidlertid, at Serbien tilpasser sig EU's handelspolitik;"
3. del: "minder om Unionens tilsagn om at forsvare sine interesser ved at afbøde de 

negative virkninger af frihandelsaftaler med Den Eurasiske Økonomiske Union, som 
er undertegnet af lande, der har ansøgt om medlemskab af Den Europæiske Union 
og undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale, såsom Serbien;"

4. del "beklager, at Serbien stadig ikke er medlem af Verdenshandelsorganisationen;"


