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PC tilsvarende tekstdel
S ændringsforslag udgår
= identiske ændringsforslag
§ punkt/stk./betragtning
art artikel
PR beslutningsforslag
PRC fælles beslutningsforslag
1/20 lav tærskel (1/20 medlemmer)
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1. Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med 
henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for 
perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***II

Indstilling ved andenbehandling: Clare Daly (A9-0164/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

2. Udnævnelse af den administrerende direktør for Den 
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - 
Kandidat: Natasha Cazenave

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0137/2021) (Hemmelig afstemning (jf. 
forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse SEC + 635, 17, 44

3. Udnævnelse af formanden for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra 
Hielkema

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0162/2021) (Hemmelig afstemning (jf. 
forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse SEC + 643, 6, 47
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4. Fonden for Retfærdig Omstilling ***I

Betænkning: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 105 kor. udv. AN + 615, 35, 46

5. Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 668, 10, 18

6. Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med 
henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 
IV-programmet) i perioden 2021-2027: udvidelse til også at 
omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen ***

Henstilling: Clare Daly (A9-0165/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesproce
dure

AN + 689, 3, 4

7. Aftale mellem EU og Cuba: ændring af indrømmelser for alle 
de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som 
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følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den 
Europæiske Union ***

Henstilling: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesproce
dure

AN + 687, 1, 8

8. Protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og 
Tunesien (Kroatiens tiltrædelse) ***

Henstilling: Michael Gahler (A9-0150/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesproce
dure

AN + 608, 6, 82

9. Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika 
(Kroatiens tiltrædelse) ***

Henstilling: Karol Karski (A9-0148/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesproce
dure

AN + 635, 5, 56
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10. Aftale mellem EU/USA/Island/Norge: tidsbegrænsning af 
aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed ***

Henstilling: Maria Grapini (A9-0125/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesproce
dure

AN + 654, 30, 12

11. Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den 
yderste periferi *

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 685, 5, 5

12. Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 
15 i den fælles fiskeripolitik

Betænkning: Søren Gade (A9-0147/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 624, 29, 43
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13. Det fælles merværdiafgiftssystem: fritagelser ved indførsel 
og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af 
almen interesse *

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 673, 3, 20

14. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

Betænkning: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (Et flertal af Parlamentets 
medlemmer og 3/5 af de afgivne stemmer påkrævet)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 659, 30, 7
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15. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med 
henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i 
forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, 
Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, 
Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og 
Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 675, 8, 13

16. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2021: finansiering af covid-
19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige 
finansielle ramme

Betænkning: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

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

bemærkninger

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 660, 32, 4

17. Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***II

Indstilling ved andenbehandling: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning
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18. Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt 
***II

Indstilling ved andenbehandling: Milan Zver (A9-0159/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

19. Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det 
digitale miljø

Betænkning: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) (Et flertal af Parlamentets 
medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning)

Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 1 5 Verts/ALE AN - 235, 426, 33

Efter § 2 2 The Left AN - 166, 515, 14

3 The Left AN - 129, 553, 13

div

1/AN - 203, 346, 145

§ 10

6 Verts/ALE

2/AN - 190, 446, 59

Efter § 10 4 The Left AN - 132, 547, 16

§ 12 7 Verts/ALE AN - 195, 468, 32

8 Verts/ALE AN - 204, 463, 28

div

1/AN + 649, 22, 24

2/AN - 226, 446, 23

§ 17

§ originalteks
t

3/AN + 496, 168, 31

§ 20 9 Verts/ALE AN - 223, 457, 15
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Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 21 10 Verts/ALE AN + 352, 324, 19

div

1/AN + 519, 144, 32

Bilag, del B, led 3 § originalteks
t

2/AN - 61, 608, 26

Efter § K 1 The Left AN - 121, 565, 9

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 479, 171, 40

Anmodning om opdelt afstemning
The Left:
ændringsforslag 6
1. del: teksten uden ordene: "og til at sætte en stopper for praksis med 

geoblokering i Unionen;"
2. del: disse ord

S&D, Renew:
§ 17
1. del: "minder om Europa-Parlamentets beslutning om en retsakt om 

digitale tjenester (2020/2019 (INL)), hvori Kommissionen anmodes 
om at sikre, at indholdshostingplatforme handler hurtigt for at gøre 
indhold, [...] utilgængeligt eller fjerne det;"

2. del: "som er åbenbart ulovligt,"
3. del: "er af den opfattelse, at der bør oprettes en mekanisme med 

certificerede pålidelige indberettere, hvorigennem en ulovlig 
transmission af en direkte sportsbegivenhed, som er anmeldt af en 
certificeret pålidelig indberetter, øjeblikkeligt fjernes, eller 
adgangen til en sådan transmission deaktiveres, uden at det 
berører gennemførelsen af en klage- og søgsmålsmekanisme;"

Annexe, del B, led 3
1. del: teksten uden ordene: "en retlig formodning om"
2. del: disse ord
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20. Kul- og Stålforskningsfonden *

Betænkning: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringforslag 
fra det 

korresponderende 
udvalg - 

afstemning under 
ét

1-2
4-6

9-23
25-26

kor. udv. AN + 623, 60, 13

div

1/AN + 627, 67, 2

2/AN + 595, 96, 5

3 kor. udv.

3/AN + 593, 93, 10

Ændringsforslag 
fra det 

korresponderende 
udvalg - særskilt 

afstemning 

24 kor. udv. AN + 554, 130, 12

Ændringsforslag til beslutning 2008/376/EF

Artikel 2, stk. 2 28 Verts/ALE, 
The Left

AN - 150, 538, 8

7 kor. udv. AN + 558, 130, 8Artikel 4, § 1, litra 
a

§ originalteks
t

AN ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

AN - 160, 521, 15Artikel 4, § 1, litra 
b

8 kor. udv. AN + 633, 46, 17

Artikel 4, § 1, litra 
d

30 Verts/ALE, 
The Left

AN - 146, 532, 18

Artikel 6, § 1 31 Verts/ALE, 
The Left

AN - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

AN - 134, 546, 16

div

Artikel 6, § 2, litra 
b

§ originalteks
t

1/AN + 618, 73, 5
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Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 563, 92, 41

Ændringsforslag til betragtninger

Efter § 6 27 Verts/ALE, 
The Left

AN - 330, 359, 7

Kommissionens forslag AN + 529, 148, 14

Anmodning om særskilt afstemning
The Left: ændringsforslag 7
Verts/ALE ændringsforslag 7, 8, 24; artikel 4, § 1, litra a (Kommissionens 

forslag)

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE
artikel 6, § 2, litra b (Kommissionens forslag)
1. del: teksten uden ordene: "opsamling" og "og minimering"
2. del: disse ord

ændringsforslag 3
1. del: teksten uden ordene: "der hidrører fra kulaffald" og "og i 

kemiindustrien"
2. del: "der hidrører fra kulaffald"
3. del: "og i kemiindustrien"

21. Virkningerne af klimaforandringer på sårbare 
befolkningsgrupper i udviklingslandene

Betænkning: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 1 5 medlemme
r

AN - 201, 453, 37

§ 3 6 medlemme
r

AN + 420, 194, 78

div

1/AN + 619, 30, 43

§ 6 § originalteks
t

2/AN + 358, 315, 19
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Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

7 medlemme
r

AN + 355, 315, 22

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 16, led 5

§ originalteks
t

3/AN ↓

§ 18 § originalteks
t

AN + 413, 187, 91

§ 19 § originalteks
t

AN + 502, 183, 6

§ 20 § originalteks
t

AN + 453, 200, 38

§ 24 8 medlemme
r

AN - 236, 410, 44

§ 27 9 medlemme
r

AN + 572, 76, 43

§ 29 10 medlemme
r

AN - 297, 360, 34

div

1/AN + 593, 76, 21

§ 52 § originalteks
t

2/AN + 352, 164, 174

div

1/AN + 563, 119, 9

§ 69 § originalteks
t

2/AN + 349, 303, 39
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Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 73, indledning 11 medlemme
r

AN + 616, 56, 19

§ 73, led 1 12 medlemme
r

AN - 304, 328, 59

13 medlemme
r

AN + 324, 323, 44§ 73, led 3

§ originalteks
t

AN ↓

14 medlemme
r

AN - 295, 342, 54

div

1/AN + 511, 165, 15

§ 73, led 4

§ originalteks
t

2/AN - 316, 324, 51

§ 73, led 5 15 medlemme
r

AN + 539, 110, 42

§ 73, efter led 5 24 medlemme
r

AN - 338, 342, 11

§ 74, indledning 16 medlemme
r

AN - 279, 362, 49

§ 74, led 1 17 medlemme
r

AN - 280, 358, 53

§ 74, led 3 18 medlemme
r

AN + 358, 318, 15

§ 74, efter led 3 25 medlemme
r

AN - 264, 326, 98

§ 74 § originalteks
t

AN ↓

19 medlemme
r

AN - 280, 373, 37

div

§ 75

§ originalteks
t

1/AN + 501, 176, 13
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Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 375, 292, 23

§ 76 20 medlemme
r

AN - 277, 363, 50

21 medlemme
r

AN + 357, 254, 79

div

1/AN ↓

§ 77

§ originalteks
t

2/AN ↓

§ 78 22 medlemme
r

AN - 262, 378, 49

§ 80 23 medlemme
r

AN - 233, 417, 40

div

1/AN + 603, 30, 57

Henvisning 3 § originalteks
t

2/AN + 473, 171, 45

Efter henvisning 4 1 medlemme
r

AN + 566, 77, 45

§ G 2 medlemme
r

AN + 368, 273, 49

div

1/AN + 630, 23, 37

2/AN + 451, 191, 48

§ J § originalteks
t

3/AN + 601, 27, 62

§ V 3 medlemme
r

AN + 279, 273, 138

§ AE 4 medlemme
r

AN - 258, 384, 48

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN - 255, 260, 170
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Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer §§ 18, 19, 20, 73; led 3, 74

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 6
1. del: teksten uden ordene: "ved at prioritere tilskudsbaseret 

finansiering,"
2. del: disse ord

§ 16, led 5
1. del: "bekræftelse af og søgen efter bred og international retlig 

anerkendelse af, at fordrivelser og intern og ekstern 
migration bliver stadig mere uundgåelige som led i reaktionen på 
virkningerne af klimaændringerne; forslag om internationale 
ordninger og samarbejde med henblik på at foregribe og håndtere 
klimarelateret migration ved at lukke huller i beskyttelsen gennem 
anerkendelse af klimarelateret migration"

2. del: "som retsgrundlag for tildeling af asyl og ved at sørge for sikre og 
lovlige migrationsveje eller humanitære korridorer for mennesker, 
der er tvunget til at flygte som følge af en pludseligt eller langsomt 
opstået katastrofe, samt"

3. del: "ved at identificere lokalsamfund, der har særlig risiko for at blive 
tvunget til at flygte fra deres hjem for at foregribe og forberede en 
planlagt flytning som en sidste udvej;"

§ 52
1. del: teksten uden ordene: "og forpligte"
2. del: disse ord

§ 69
1. del: teksten uden ordene: ”en prioritering af”
2. del: disse ord

§ 73, led 4
1. del: "opfordres EU og medlemsstaterne til at yde beskyttelse til 

personer, der er tvunget til at flygte fra et land, der helt eller 
delvist bliver eller er blevet ubeboelige på grund af 
klimaændringer,"

2. del: "navnlig ved at udstede humanitære visa og give 
midlertidig eller langvarig indrejseret og foranstaltninger til at 
undgå statsløshed;"
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§ 75
1. del: "minder om, at klimaændringer udgør en vigtig risikomultiplikator 

for konflikter, tørke, hungersnød og migration; opfordrer 
Kommissionen til at se på de miljømæssige drivkræfter bag 
migration og til fuldt ud at gennemføre den globale aftale om 
sikker, velordnet og regulær migration (GCM) og den globale aftale 
om flygtninge (GCR) i reformen af EU's migrations- og asylpolitik 
med henblik på at beskytte mennesker, der er fordrevet som følge 
af klimaændringer eller katastrofer, og tackle de grundlæggende 
årsager til tvangsfordrivelser som følge af 
klimaændringer; understreger, at den globale aftale om sikker, 
velordnet og regulær migration bekræfter behovet for at tackle 
årsagerne til klimaændringer og støtte tilpasningen i 
udviklingslande, som er oprindelseslande, gennem passende 
tildeling af midler og hjælpe med at skabe rimelige leve- og 
arbejdsvilkår, således at folk ikke tvinges til at forlade deres hjem 
på grund af klimarelateret skade; opfordrer Kommissionen til at 
indsamle og analysere solide data og styrke den fælles analyse og 
udvekslingen af oplysninger med relevante eksperter og 
internationale organisationer såsom IPCC, platformen for 
katastrofeforebyggelse (PDD), Den Internationale Organisation for 
Migration (IOM), FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) 
m.fl.,"

2. del: "med henblik på at udarbejde en meddelelse om spørgsmålet om 
klimarelateret fordrivelse, herunder klare juridiske definitioner;"

§ 77
1. del: teksten uden ordene: "flygtningebevægelser"
2. del: disse ord

henvisning 3
1. del: teksten uden ordene: "FN's globale aftale om migration fra 2018"
2. del: disse ord
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§ J
1. del: "der henviser til, at skove er af afgørende betydning for 

kulstoflagring; der henviser til, at beskyttelse af rettigheder og 
livsgrundlag for oprindelige og lokale samfund, der lever i skove, 
går hånd i hånd med bevarelse af skovene; der henviser til, at 
oprindelige folk og lokale samfund spiller en afgørende rolle i den 
bæredygtige forvaltning af naturressourcer og bevaring af 
biodiversiteten;"

2. del: "der henviser til, at en rapport fra FN's særlige rapportør om 
oprindelige folks rettigheder[2] viser, at dyrkningen af råmaterialer 
til biobrændstoffer såsom palmeolie og opførelsen af store 
vandkraftdæmninger risikerer at indvirke negativt på beskyttelsen 
af deres rettigheder og livsgrundlag og sætte en stopper for den 
vedvarende, effektive kulstoflagring, der foregår i skove med 
biodiversitet;"

3. del: "der henviser til, at IPCC forventer, at klimaændringerne vil 
reducere fiskeriets maksimale fangstpotentiale med mere end 
20 % inden udgangen af dette århundrede, hvilket udgør en 
alvorlig trussel mod lokale fiskersamfund og mod leveringen af 
protein til underernærede befolkningsgrupper; der henviser til, at 
klimaændringerne i et scenarie med uændret praksis forventes at 
reducere fiskebiomassen med mellem 30 og 40 % i visse tropiske 
regioner inden 2100; der henviser til, at landene i disse områder er 
stærkt afhængige af fiskeri, men at de ikke har tilstrækkelige 
sociale og finansielle ressourcer til at kunne tilpasse sig og 
forberede sig på fremtiden;"

22. Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den 
audiovisuelle sektor

Betænkning: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 623, 12, 61

23. Programmet Et Kreativt Europa ***II

Indstilling ved andenbehandling: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) (Et 
flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115_DA.html#_ftn2
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holdning)

Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Artikel 3, § 5, litra 
b

§ originalteks
t

AN + 575, 88, 33

Artikel 16, § 4 § originalteks
t

AN + 553, 108, 35

div

1/AN + 667, 18, 11

Artikel 18 § originalteks
t

2/AN + 544, 89, 63

div

1/AN + 673, 14, 9

Bilag I, afsnit 1. 
Programområdet 

kultur, horisontale 
aktioner, litra f

§ originalteks
t

2/AN + 550, 113, 33

Bilag I, afsnit 2. 
Programområdet 

media, litra n

§ originalteks
t

AN + 585, 76, 35

Bilag I, afsnit 3. 
Det 

tværsektorielle 
programområde, 

tværgående 
aktioner, litra d

§ originalteks
t

AN + 586, 73, 37

div

1/AN + 648, 4, 44

Bilag II, 
Indikatorer, 

programområdet 
kultur, afsnit 2

§ originalteks
t

2/AN + 590, 102, 4

div

1/AN + 674, 4, 18

Bilag II, 
Indikatorer, 

programområdet 
media, afsnit 2

§ originalteks
t

2/AN + 590, 101, 5

div

1/AN + 674, 6, 16

Bilag II, 
Indikatorer, det 
tværsektorielle 

programområde, 
afsnit 3

§ originalteks
t

2/AN + 590, 101, 5
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Genstand Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 26 § originalteks
t

AN + 547, 100, 49

div

1/AN + 675, 4, 16

§ 46 § originalteks
t

2/AN + 546, 115, 35

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 26; Artikel 3, § 5, litra b; Artikel 16, § 4; Bilag I, del 2. 

Programområdet media, litra n; Bilag I, afsnit 3. Det tværsektorielle 
programområde, tværgående aktioner, litra d

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 46
1. del: "Indvirkning, kvalitet og effektivitet i forbindelse med 

gennemførelsen af projekter under programmet bør være centrale 
evalueringskriterier ved udvælgelsen af de pågældende projekter. 
Under hensyntagen til den tekniske ekspertise, der er nødvendig 
for at vurdere forslag inden for rammerne af programmets 
specifikke aktioner, kan medlemmer af udvalg til evaluering af 
sådanne forslag ("evalueringsudvalg") bestå af eksterne eksperter. 
Ved udvælgelsen af de nationale eksperter bør der tages behørigt 
hensyn til deres faglige baggrund"

2. del: "og det pågældende udvalgs kønsbalance."

artikel 18
1. del: teksten uden ordene: "kønsbalance"
2. del: disse ord

Bilag I, Afsnit 1.  Programområdet Kultur, Horisontale aktioner, litra f
1. del: "politikudvikling, -samarbejde og -gennemførelse inden for det 

kulturelle område,"
2. del: "herunder gennem tilvejebringelse af data og udveksling af bedste 

praksis, pilotprojekter og tilskyndelse til fremme af ligestilling 
mellem kønnene."

Bilag II, Indikatorer, programområdet kultur, afsnit 2
1. del: "Antallet af kunstnere og aktører i de kulturelle og kreative 

sektorer, der er flyttet på tværs af nationale grænser som følge af 
støtte fra programmet, med angivelse af oprindelsesland"

2. del: "og andelen af kvinder."



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_DA.docx 23 PE 693.185

Bilag II, Indikatorer, programområdet media, afsnit 2
1. del: "Antallet af deltagere i læringsaktiviteter, der støttes af 

programmet, som har vurderet, at de har forbedret deres 
kompetencer og øget deres beskæftigelsesegnethed,"

2. del: "med angivelse af andelen af kvinder."

Bilag II, Indikatorer, det tværsektorielle programområde, afsnit 3
1. del: "Antallet af deltagere i aktionen "det kreative 

innovationslaboratorium" og tværgående aktioner til støtte for 
nyhedsmediesektoren,"

2. del: "med angivelse af andelen af kvinder."

24. En europæisk strategi for integration af energisystemer

Betænkning: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 2 6 ECR AN - 340, 348, 8

§ 3 § originalteks
t

AN + 561, 114, 21

div

1/AN + 620, 64, 11

§ 11 § originalteks
t

2/AN + 399, 285, 12

div

1/AN + 669, 21, 6

2/AN + 569, 72, 54

3/AN + 568, 74, 54

§ 12 § originalteks
t

4/AN + 596, 96, 4

§ 13 1 The Left AN - 151, 525, 20

div

1/AN + 623, 15, 57

2/AN + 556, 131, 9

§ 14 § originalteks
t

3/AN + 537, 102, 57
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 617, 43, 35

§ 15 § originalteks
t

2/AN + 549, 83, 64

div

1/AN + 645, 42, 8

§ 16 § originalteks
t

2/AN + 550, 131, 14

div

1/AN + 648, 42, 6

2/AN + 582, 104, 10

§ 18 § originalteks
t

3/AN + 592, 50, 54

2 The Left AN - 147, 533, 15

div

1/AN + 559, 69, 67

2/AN + 512, 65, 118

§ 20

§ originalteks
t

3/AN + 371, 288, 36

div

1/AN + 598, 57, 41

2/AN + 514, 174, 8

§ 21 § originalteks
t

3/AN + 422, 263, 11

div

1/AN + 632, 26, 38

2/AN + 443, 187, 66

3/AN + 558, 130, 8

§ 22 § originalteks
t

4/AN + 548, 90, 58
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 24 7 ECR AN - 271, 384, 40

Efter § 24 8 ECR AN - 274, 375, 42

§ 30 § originalteks
t

AN + 671, 18, 7

div

1/AN + 606, 46, 44

§ 34 § originalteks
t

2/AN + 604, 52, 40

div

1/AN + 608, 21, 67

§ 37 § originalteks
t

2/AN + 545, 57, 94

Efter § 37, 
overskrift

9 ECR AN + 370, 248, 78

div

1/AN + 568, 30, 98

2/AN + 551, 88, 57

3/AN + 531, 139, 25

4/AN + 494, 196, 6

§ 38 § originalteks
t

5/AN + 398, 280, 18

§ 39 § originalteks
t

AN + 535, 119, 42

Efter § 41 10 ECR AN - 323, 352, 21

Efter henvisning 
38

3 ECR AN - 260, 401, 34

div

1/AN + 620, 68, 7

§ B § originalteks
t

2/AN + 367, 315, 14
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

4 ECR AN - 257, 405, 31Efter § D

5 ECR AN - 254, 405, 35

§ G § originalteks
t

AN + 557, 127, 12

div

1/AN + 647, 11, 38

§ K § originalteks
t

2/AN + 576, 79, 41

Beslutningsforslag (tekst som helhed) AN + 542, 111, 42

Anmodning om særskilt afstemning
The Left: § 3
ID: § G; §§ 30, 39

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ B
1. del: "der henviser til, at Kommissionen har foreslået et fælles mål om 

nedbringelse af drivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 
2030,"

2. del: "mens Europa-Parlamentet har vedtaget målet om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne med 60 % inden 2030;"

The Left:
§ 21
1. del: teksten som helhed uden ordene: "noterer sig Kommissionens 

forslag om at indkalde til et årligt europæisk forum om CO2-
opsamling, anvendelse og lagring som en del af industriforummet 
for ren energi med henblik på at undersøge mulighederne for at 
fremme sådanne projekter;" og "f.eks. gennem bæredygtig 
skovforvaltning;"

2. del: "noterer sig Kommissionens forslag om at indkalde til et årligt 
europæisk forum om CO2-opsamling, anvendelse og lagring som 
en del af industriforummet for ren energi med henblik på at 
undersøge mulighederne for at fremme sådanne projekter;"

3. del: "f.eks. gennem bæredygtig skovforvaltning;"

ECR:
§ 16
1. del: teksten som helhed uden ordene: "understreger, at principperne 

om emissionsreduktioner, digitalisering og integration af 
energisystemet bør forankres i forordningens målsætninger og den 
10-årige netudviklingsplanlægning samt en længere 
planlægningsperiode, der er tilpasset målet om klimaneutralitet, 
for bl.a. at undgå strandede omkostninger;"
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2. del: disse ord

ID:
§ K
1. del: teksten som helhed uden ordene: "samtidig holde omkostningerne 

inden for en acceptabel grænse for europæiske borgere, 
myndigheder og virksomheder inden for realistiske 
begrænsninger,"

2. del: disse ord

§ 15
1. del: "glæder sig over offentliggørelsen af EU's nye strategi for offshore 

vedvarende energi; understreger, at den hurtige udvikling af 
offshoreenergiøer er afgørende for at nå vores mål for vedvarende 
energikapacitet inden 2030; mener, at denne strategi er en 
mulighed for at øge produktionen af vedvarende energi, øge den 
direkte brug af elektricitet og støtte indirekte elektrificering, f.eks. 
gennem brint og syntetisk brændstof;"

2. del: "opfordrer derfor til en omfattende revision af EU-lovgivningen om 
energiinfrastruktur og en målrettet revision af de relevante 
retningslinjer for statsstøtte for at fremme udrulningen af alle 
vedvarende energikilder; påpeger borgernes, industriernes og den 
offentlige sektors potentiale til yderligere at udnytte solenergi på 
distributionsniveau; opfordrer medlemsstaterne til at forenkle 
tilladelsesprocedurerne og fjerne administrative hindringer for 
vedvarende energiproduktion;"

§ 18
1. del: "glæder sig over vedtagelsen af strategien for renoveringsbølgen 

for Europa, som vil fremskynde udbredelsen af foranstaltninger, 
der er energi- og ressourceeffektive samt større udbredelse af 
vedvarende energikilder i bygninger i hele EU; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til 
synergierne mellem energisektoren og byggesektoren for at opnå 
klimaneutralitet;" uden ordene: "som vil fremskynde udbredelsen 
af foranstaltninger, der er energi- og ressourceeffektive samt 
større udbredelse af vedvarende energikilder i bygninger i hele 
EU;"

2. del: "som vil fremskynde udbredelsen af foranstaltninger, der er energi- 
og ressourceeffektive samt større udbredelse af vedvarende 
energikilder i bygninger i hele EU;"

3. del: "understreger, at renovering af eksisterende bygningsmasse vil 
være et supplement til dekarboniseringen af energiproduktionen;"

§ 34
1. del: "fremhæver den rolle, som elektrisk mobilitet kan spille som en 

form for intelligent integration af el- og transportsektorerne ved at 
frigøre fleksibilitetskapacitet; understreger, at elektrificeringen af 
transportsektoren har potentiale til at øge Unionens strategiske 
energiuafhængighed ved at mindske behovet for importerede 
fossile brændstoffer;"
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2. del: "fremhæver det lagrings- og fleksibilitetspotentiale, der ligger i 
udrulningen af "vehicle-to-grid"-teknologier, og bemærker, at det 
vil kræve interoperabilitet mellem energisystemer og elkøretøjer;"

§ 37
1. del: "gentager, at Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder spiller en afgørende rolle i 
integreringen af energisystemet og gennemførelsen af EU's 
energilovgivning;"

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at 
agenturet får tilstrækkelige midler til at kunne udføre sine 
opgaver;"
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Verts/ALE:
§ 11
1. del: teksten som helhed uden ordene: "for genanvendelse af affald, 

navnlig energi og" og "fremhæver den bæredygtige 
energiproduktion, der stammer fra landbrug, fødevareforbrug og 
skovbrug;"

2. del: disse ord

ECR, ID:
§ 12
1. del: teksten som helhed uden ordene: "glæder sig over, at fjernvarme- 

og fjernkølingsnetværk vil være berettiget til støtte i henhold til 
den reviderede forordning om Connecting Europe-faciliteten, og 
opfordrer til, at de medtages som potentielle projekter af fælles 
interesse i henhold til TEN-E-forordningen;", "opfordrer endvidere 
Kommissionen til at tage varmeinfrastruktur og varmeoplagring i 
betragtning ved udarbejdelsen af den tiårige netudviklingsplan for 
både det europæiske net af 
elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E) og det 
europæiske net af gastransmissionssystemoperatører (ENTSO-G);" 
og "bemærker med bekymring den lave udskiftningsgrad af gamle 
og ineffektive varmesystemer; "

2. del: "glæder sig over, at fjernvarme- og fjernkølingsnetværk vil være 
berettiget til støtte i henhold til den reviderede forordning om 
Connecting Europe-faciliteten, og opfordrer til, at de medtages som 
potentielle projekter af fælles interesse i henhold til TEN-E-
forordningen;"

3. del: "opfordrer endvidere Kommissionen til at tage varmeinfrastruktur 
og varmeoplagring i betragtning ved udarbejdelsen af den tiårige 
netudviklingsplan for både det europæiske net af 
elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E) og det 
europæiske net af gastransmissionssystemoperatører (ENTSO-G);"

4. del "bemærker med bekymring den lave udskiftningsgrad af gamle og 
ineffektive varmesystemer; "



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_DA.docx 30 PE 693.185

§ 38
1. del: "minder om, at hovedmålet for EU's indsats på energiområdet er at 

sikre, at markedet fungerer korrekt under hensyn til kravet om at 
bevare og forbedre miljøet; opfordrer Kommissionen til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre velfungerende 
energimarkeder og sikre en fuldstændig gennemførelse af 
gældende ret om det indre marked for energi, herunder pakken om 
ren energi, for at tilpasse forbrugerrettigheder i gas- og 
fjernvarmesektorerne til elforbrugernes rettigheder og hjælpe dem 
med at bidrage til dekarboniseringen af økonomien;
understreger betydningen af, at kunderne guides i retning af den 
mest energieffektive og omkostningseffektive 
dekarboniseringsløsning på grundlag af priser, der afspejler alle 
omkostningerne for den anvendte energibærer; glæder sig over 
initiativet til at revidere direktiv 2003/96/EF om energibeskatning 
og ændre det til et instrument, der tilpasser afgiftspolitikkerne til 
energi- og klimamålene for 2030 og 2050; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at indarbejde klimamålene i dette direktiv; 
understreger behovet for at revidere dets anvendelsesområde og 
sondre mellem fossile gasser, kulstoffattige gasser og gas fra 
vedvarende kilder med henblik på at sætte skub i udviklingen af 
bæredygtige alternativer; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne 
uberettigede afgifter og skatter for at sikre en harmoniseret 
beskatning, fremme rene, innovative teknologier og sikre 
konkurrencedygtige energiomkostninger i Europa;" uden ordene: 
"understreger betydningen af, at kunderne guides i retning af den 
mest energieffektive og omkostningseffektive 
dekarboniseringsløsning på grundlag af priser, der afspejler alle 
omkostningerne for den anvendte energibærer;", "glæder sig over 
initiativet til at revidere direktiv 2003/96/EF om energibeskatning 
og ændre det til et instrument, der tilpasser afgiftspolitikkerne til 
energi- og klimamålene for 2030 og 2050; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at indarbejde klimamålene i dette direktiv;" 
og "for at sikre en harmoniseret beskatning, fremme rene, 
innovative teknologier og"

2. del: "understreger betydningen af, at kunderne guides i retning af den 
mest energieffektive og omkostningseffektive 
dekarboniseringsløsning på grundlag af priser, der afspejler alle 
omkostningerne for den anvendte energibærer; "

3. del: "glæder sig over initiativet til at revidere direktiv 2003/96/EF om 
energibeskatning og ændre det til et instrument, der tilpasser 
afgiftspolitikkerne til energi- og klimamålene for 2030 og 2050; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde 
klimamålene i dette direktiv;"

4. del "for at sikre en harmoniseret beskatning, fremme rene, innovative 
teknologier og"

5. del "opfordrer medlemsstaterne til at arbejde på at udfase direkte og 
indirekte subsidier til fossile brændstoffer;"

The Left, ID:
§ 14
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1. del: "fremhæver betydningen af forudgående vurdering og foregribelse 
af behovet for energieffektivitetsforanstaltninger, 
systemintegration eller ny energiproduktion, -sammenkobling, -
transmission, -distribution, -lagring og konverteringsinfrastruktur 
for at optimere anvendelsen af eksisterende energiinfrastruktur i 
en klimaneutral økonomi og samtidig sikre dens økonomiske, 
miljømæssige og sociale levedygtighed og omkostningseffektivitet 
og samtidig undgå både fastlåsningsvirkninger og strandede 
aktiver;"

2. del: "understreger betydningen af at overholde princippet om 
teknologineutralitet blandt de teknologier, der er nødvendige for at 
opnå klimaneutralitet, da de fleste af de teknologier, der vil være 
behov for inden for en overskuelig fremtid, stadig kræver 
investeringer i forskning og udvikling;"

3. del: "kræver, at hvert infrastrukturprojekt bør omfatte et alternativt 
scenario, der er baseret på efterspørgselsreduktion og/eller 
sektorintegration, inden det bygges;"

§ 22
1. del: teksten som helhed uden ordene: "der er baseret på princippet om 

teknologineutralitet blandt disse teknologier, der er nødvendige for 
at opnå klimaneutralitet,", "primært gennem elektrificering" og "af 
infrastruktur for alternative brændstoffer"

2. del: "der er baseret på princippet om teknologineutralitet blandt disse 
teknologier, der er nødvendige for at opnå klimaneutralitet,"

3. del: "primært gennem elektrificering"
4. del "af infrastruktur for alternative brændstoffer"

PPE, ID:
§ 20
1. del: "glæder sig over vedtagelsen af den europæiske brintstrategi;"
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2. del: "understreger, at det bør prioriteres at opbygge en vedvarende 
brintforsyningskæde i Europa for at skabe first mover-fordele, 
industriel konkurrencedygtighed og energiforsyningssikkerhed; er 
overbevist om, at vedvarende og kulstoffattig brint kan bidrage til 
at reducere vedvarende emissioner, såsom industriprocesser og 
tung transport, hvor direkte elektrificering kan være begrænset på 
grund af lave omkostninger eller tekniske, sociale og miljømæssige 
årsager; minder om behovet for at fremskynde dekarboniseringen 
af den eksisterende hydrogenproduktion; støtter lanceringen af 
vigtige projekter af fælles europæisk interesse om brint; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle en omfattende klassificerings- og 
certificeringsramme for gasformige bærere på grundlag af de 
samlede drivhusgasemissionsbesparelser og 
bæredygtighedskriterier for hele livscyklussen i overensstemmelse 
med tilgangen i direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af vedvarende 
energi; understreger, at en sådan klassificering er af allerstørste 
betydning for markedsaktører, myndigheder og forbrugere; 
understreger behovet for at udvikle en robust ramme og et 
passende referencescenarie for at sikre, at der anvendes 
tilstrækkelig yderligere kapacitet til produktion af vedvarende 
energi i forhold til behovet for vedvarende brint; opfordrer 
Kommissionen til at tage hensyn til disse forskelligartede behov i 
sine kommende lovforslag; opfordrer Kommissionen til at sikre fair 
og effektiv konkurrence mellem brint, der importeres fra 
internationale samarbejdspartnere, og brint, som produceres i EU;" 
uden ordene: "og et passende referencescenarie"

3. del: disse ord

25. En europæisk strategi for brint

Betænkning: Jens Geier (A9-0116/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

11 ID AN - 307, 376, 10§ 1

29 ECR AN - 267, 358, 69

div

1/AN + 657, 26, 12

§ 3 § originalteks
t

2/AN + 540, 139, 16

30 ECR AN - 264, 389, 42

23 PPE AN - 290, 387, 18

§ 4

12 ID AN - 310, 376, 7
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

8 Verts/ALE AN - 151, 530, 13

28 medlemme
r

AN - 286, 341, 65

div

1/AN + 680, 9, 6

§ 5 § originalteks
t

2/AN + 369, 316, 10

§ 6 13 ID AN - 292, 381, 20

§ 8 1 Renew AN - 228, 443, 23

§ 9 14=
31=

ID
ECR

AN - 308, 371, 16

§ 10 24=
32=

PPE
ECR

AN - 343, 343, 9

15 ID AN - 307, 374, 12

33 ECR AN - 268, 362, 65

div

1/AN + 634, 10, 50

2/AN - 302, 381, 12

3/AN + 392, 295, 8

§ 11

§ originalteks
t

4/AN + 377, 302, 16

25 PPE AN - 291, 345, 59

16 ID AN - 311, 374, 8

div

1/AN + 679, 7, 9

§ 12

§ originalteks
t

2/AN + 361, 309, 25

34 ECR AN - 329, 357, 9§ 15

17=
26=

ID
PPE

AN - 335, 349, 11
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

6 Verts/ALE AN - 144, 530, 20

4 The Left AN - 58, 624, 12

18 ID AN - 310, 375, 8

35 ECR AN - 312, 373, 10

div

1/AN + 609, 28, 58

2/AN + 514, 171, 10

3/AN + 471, 203, 21

§ 18

§ originalteks
t

4/AN + 426, 259, 10

div

1/AN - 338, 347, 10

36 ECR

2/AN + 409, 266, 20

§ 19

19 ID AN ↓

§ 20 37 ECR AN - 312, 369, 14

div

1/AN + 626, 61, 8

§ 21 § originalteks
t

2/AN + 552, 83, 60

div

1/AN + 593, 78, 24

§ 23 § originalteks
t

2/AN + 394, 236, 65

20 ID AN - 302, 383, 8

38 ECR AN - 322, 365, 8

div

1/AN + 626, 59, 10

§ 36

§ originalteks
t

2/AN + 435, 248, 12
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2 Renew AN - 61, 561, 72

5 The Left AN - 145, 540, 10

39 ECR AN - 310, 374, 10

div

1/AN + 604, 82, 9

§ 40

§ originalteks
t

2/AN + 528, 155, 12

div

1/AN + 664, 23, 8

§ 42 § originalteks
t

2/AN + 480, 205, 10

7 Verts/ALE AN - 119, 522, 53

div

1/AN + 607, 79, 8

2/AN + 526, 157, 12

§ 44

§ originalteks
t

3/AN + 535, 134, 26

40 ECR AN - 281, 355, 59§ 51

21 ID AN - 248, 373, 72

22 ID AN - 311, 374, 7

div

1/AN + 635, 16, 44

2/AN + 434, 253, 8

§ 52

§ originalteks
t

3/AN + 422, 264, 9

div

1/AN + 616, 27, 52

2/AN + 385, 302, 8

§ 53 § originalteks
t

3/AN + 376, 310, 9
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

4/AN + 371, 306, 18

§ 63 27 PPE AN - 321, 361, 13

Efter henvisning 
21

9 ID AN - 298, 371, 23

10 ID AN - 285, 386, 21

div

1/AN + 612, 77, 6

§ B

§ originalteks
t

2/AN + 364, 317, 14

§ C § originalteks
t

AN + 452, 223, 20

div

1/AN + 611, 22, 62

§ E § originalteks
t

2/AN + 382, 247, 66

§ F 3 The Left AN - 62, 615, 18

div

1/AN + 666, 21, 8

§ P § originalteks
t

2/AN + 610, 78, 7

§ V § originalteks
t

AN + 631, 7, 56

Beslutningsforslag (tekst som helhed) AN + 411, 135, 149

Anmodning om særskilt afstemning
ID: § C, V

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 36
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1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage en 
videnskabeligt baseret vurdering af muligheden for at eksisterende 
gasrørledninger kan bruges til at transporter ren brint og for 
underjordisk oplagring af brint under hensyntagen til forskellige 
faktorer, såsom en cost-benefit-analyse, både ud fra et teknisk-
økonomisk og lovgivningsmæssigt perspektiv, generel 
systemintegration og langsigtet omkostningseffektivitet; 
bemærker, at anvendelse af gasinfrastruktur, der allerede findes 
eller er under udvikling, til anden brug kan maksimere 
omkostningseffektiviteten, minimere areal- og ressourceforbruget 
og investeringsomkostningerne og minimere de sociale 
konsekvenser; understreger, at anvendelse af gasinfrastruktur til 
anden brug kan være relevant for anvendelsen af brint i de 
prioriterede sektorer af emissionsintensive industrier, herunder for 
forbindelser mellem industriområder og multimodale 
transportcentre, idet der bør tages hensyn til behovet for at 
transportere brint med de mest effektive midler; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at 
enhver potentiel fremtidig gasinfrastruktur er kompatibel med ren 
brint; opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvor der i øjeblikket 
anvendes brintblandinger, og til videnskabeligt at vurdere behovet 
herfor med henblik på at vurdere, hvorvidt de påviste industrielle 
behov er opfyldt,"

2. del: "samt til at vurdere fordele og ulemper ved brintblandinger med 
henblik på at kortlægge infrastrukturbehov og samtidig undgå 
strandede aktiver;"

§ 53
1. del: teksten som helhed uden ordene: "fokusere på udviklingen af 

vedvarende brint og", "vedvarende" (anden forekomst) og "og 
støttes af et uafhængigt organ af videnskabelige eksperter og have 
til formål at fastlægge veje for omstilling og yde vejledning i 
forbindelse med brintbehov;"

2. del: "fokusere på udviklingen af vedvarende brint og"
3. del: "vedvarende" (anden forekomst)
4. del "og støttes af et uafhængigt organ af videnskabelige eksperter og 

have til formål at fastlægge veje for omstilling og yde vejledning i 
forbindelse med brintbehov;"

The Left:
§ 3
1. del: "understreger vigtigheden af et modstandsdygtigt og klimaneutralt 

energisystem baseret på princippet om energieffektivitet, 
omkostningseffektivitet, prisoverkommelighed og 
forsyningssikkerhed; understreger, at energibevarelse og 
princippet om "energieffektivitet først" bør have forrang, uden at 
det forhindrer udviklingen af innovative pilot- og 
demonstrationsprojekter; bemærker, at direkte elektrificering fra 
vedvarende energikilder er mere omkostnings-, ressource- og 
energieffektiv end brint, men bemærker også, at faktorer som 
forsyningssikkerhed, teknisk gennemførlighed og energisystemer 
bør tages i betragtning ved fastlæggelsen af, hvordan en sektor 
bør dekarboniseres;"
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2. del: "understreger i denne forbindelse betydningen af princippet om 
teknologineutralitet for at opnå et klimaneutralt EU;"

ECR:
§ 5
1. del: teksten uden ordet: "vedvarende"
2. del: dette ord

§ 12
1. del: teksten som helhed uden ordene: "konstaterer, at den nuværende 

oprindelsesgarantiordning for elektricitet, der produceres ved 
hjælp af vedvarende energikilder, ikke har udløst tilstrækkelige 
investeringer i yderligere kapacitet;"

2. del: disse ord

§ 42
1. del: teksten som helhed uden ordene: "opfordrer Kommissionen til at 

vurdere muligheden for at anerkende stål produceret med 
vedvarende brint som et positivt bidrag til opfyldelsen af 
flådedækkende CO2-emissionsreduktionsmål;"

2. del: disse ord

§ 52
1. del: teksten uden ordet: "vedvarende" (begge forekomster)
2. del: "vedvarende" (første forekomst)
3. del: "vedvarende" (anden forekomst)

ID:
§ E
1. del: teksten som helhed uden ordene: "for at udfase fossile 

brændstoffer så hurtigt som muligt og sikre EU-industriens 
konkurrenceevne;"

2. del: disse ord

§ P
1. del: "der henviser til, at elbiler med batterier har potentiale til at erobre 

en stor andel på markedet for personbiler;"
2. del: "der henviser til, at tung transport er en sektor, der er vanskelig at 

dekarbonisere, idet mulighederne for direkte elektrificering er 
begrænsede på grund af lav omkostningseffektivitet og af tekniske 
årsager; der henviser til, at der er praktiske problemer forbundet 
med brug af batterier i tunge køretøjer, tog på ikke-elektrificerede 
strækninger, fragtskibe eller fly, og dette vil skabe muligheder for 
andre energibærere såsom brint, da man med brint kan lagre store 
mængder energi om bord på et køretøj eller skib og have mulighed 
for hurtig påfyldning, hvis det er nødvendigt, og at brint kun 
producerer vand som output;"
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§ 21
1. del: "understreger, at en brintøkonomi kræver betydelige yderligere 

mængder vedvarende energi til overkommelige priser og den 
tilhørende infrastruktur til produktion af vedvarende energi og 
transport heraf til brintproduktionsanlæg og af den producerede 
brint til slutbrugerne;"

2. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at påbegynde 
udrulningen af tilstrækkelig supplerende vedvarende 
energikapacitet til at levere energi til elektrificeringsprocessen og 
produktionen af vedvarende brint, bl.a. ved at forenkle 
godkendelsesprocedurerne, og til at udvikle grænseoverskridende 
partnerskaber baseret på de muligheder, som forskellige regioner 
har for at producere vedvarende energi og vedvarende brint;"
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§ 23
1. del: "opfordrer til revision af energibeskatningsdirektivet; opfordrer 

medlemsstaterne til at overveje at reducere skatter og afgifter på 
vedvarende energi i hele EU, hvor det er relevant, for at fjerne 
dobbeltopkrævning af skatter og afgifter på elektricitet fra 
brintanlæg, som er en hindring for yderligere udbygning af brint, 
og til at styrke de finansielle incitamenter til produktion af 
vedvarende energi,"

2. del: "samtidig med at der arbejdes videre hen imod udfasning af 
subsidier til fossile brændstoffer samt af skatte- og 
afgiftsfritagelser;"

Verts/ALE:
Ændringsforslag 36
1. del: "understreger vigtigheden af at dekarbonisere produktion af brint, 

der er baseret på fossile brændstoffer, og at have fokus på de 
reneste teknologier, hvad angår bæredygtighed og 
drivhusgasemissioner; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at påbegynde planlægningen af denne 
omstilling omhyggeligt, således at produktionen af fossilbaseret 
brint kan begynde at falde hurtigt og forudsigeligt, og således at 
det undgås at forlænge levetiden for fossilbaserede 
produktionsanlæg;"

2. del: "bemærker, at en række fossilbaserede brintproduktionsanlæg er 
beliggende i områder omfattet af retfærdig omstilling, og 
fremhæver, at effektive støtteforanstaltninger bør være rettet mod 
dekarbonisering af eksisterende fossilbaseret brintproduktion; 
opfordrer indtrængende til, at foranstaltninger, der er rettet mod 
udviklingen af den europæiske brintøkonomi, ikke fører til 
nedlukning af disse produktionsanlæg, men snarere til 
modernisering og videreudvikling heraf, så de stadig gavner 
regionerne ved at sikre lokalt producerede bæredygtige 
energibærere, fremme nedbringelsen af drivhusgasemissioner og 
bidrage til omskoling af og flere beskæftigelsesmuligheder for den 
lokale arbejdsstyrke;"

PPE, ECR:
§ B
1. del: "der henviser til, at Kommissionen har foreslået at øge EU's mål om 

at reducere drivhusgasemissionerne inden 2030 til mindst 55 % 
under 1990-niveauet,"

2. del: "og at Parlamentet har godkendt målet om at reducere 
drivhusgasemissionerne med 60 % i forhold til 1990-niveauet inden 
2030;"

PPE, Verts/ALE:
§ 11
1. del: teksten som helhed uden ordene: "i forbindelse med revisionen af 

direktivet om vedvarende energi", "med solide og gennemsigtige 
bæredygtighedskriterier", "med henblik på også at udløse 
investeringer i tilstrækkelig supplerende produktion af elektricitet 
fra vedvarende energikilder;"

2. del: "i forbindelse med revisionen af direktivet om vedvarende energi"
3. del: "med solide og gennemsigtige bæredygtighedskriterier"
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4. del "med henblik på også at udløse investeringer i tilstrækkelig 
supplerende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder; 
"

The Left, Verts/ALE:
§ 18
1. del: teksten som helhed uden ordene: "samtidig med at kulstoffattig 

brint anerkendes som en overgangsteknologi på kort og 
mellemlang sigt;" uden ordene: "og mellemlang"; "kulstoffattig" 
(tredje forekomst), "indtil vedvarende brint kan spille denne rolle 
alene," og ”og økonomiske”

2. del: "samtidig med at kulstoffattig brint anerkendes som en 
overgangsteknologi på kort og mellemlang sigt;" uden ordene: "og 
mellemlang"

3. del: "og mellemlang"
4. del "kulstoffattig" (tredje forekomst), "indtil vedvarende brint kan spille 

denne rolle alene," og ”og økonomiske”

§ 40
1. del: teksten som helhed uden ordene: "eller kulstoffattig brint"
2. del: disse ord

§ 44
1. del: teksten som helhed uden ordene: "når de er fuldt tilgængelige, 

eventuelt at begynde" og "tunge køretøjer og til"
2. del: "når de er fuldt tilgængelige, eventuelt at begynde"
3. del: "tunge køretøjer og til"
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26. Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne 
migrationspolitik

Betænkning: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

6 ID AN - 86, 593, 8

Alternativt 
beslutningsforslag

7 ECR AN - 110, 522, 55

§ 13 2 medlemme
r

AN - 322, 347, 18

§ 15 3 medlemme
r

AN + 344, 336, 7

§ 20 4 medlemme
r

AN - 285, 346, 56

div

1/AN + 682, 0, 5

2/AN + 401, 249, 37

§ 25 § originalteks
t

3/AN + 541, 42, 104

§ 27 5 medlemme
r

AN - 303, 356, 28

div

1/AN + 510, 163, 11

2/AN + 344, 321, 19

3/AN + 503, 164, 17

§ 28 § originalteks
t

4/AN + 503, 171, 9

Efter henvisning 
40

1 medlemme
r

AN + 295, 286, 106

div

1/AN + 534, 100, 53

§ E § originalteks
t

2/AN + 363, 308, 16
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag (AFET)
(tekst som helhed)

AN + 358, 309, 26

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ E
1. del: teksten som helhed uden ordene: "herunder ved EU's ydre 

grænser;"
2. del: disse ord

§ 25
1. del: "opfordrer Kommissionen til regelmæssigt og offentligt at aflægge 

rapport til Parlamentet om finansieringen af migrationsrelaterede 
samarbejdsprogrammer i tredjelande og deres indvirkning på 
menneskerettighederne og om de måder, som midlerne er blevet 
anvendt på af partnerlandene, herunder til Udenrigsudvalgets 
arbejdsgruppe om eksterne finansielle instrumenter;"

2. del: "beklager, at Parlamentet ikke er involveret i kontrollen med 
nødfonde, herunder EU's trustfonde (EUTF);"

3. del: "opfordrer til, at Parlamentet får en mere fremtrædende rolle i 
overvågningen af indvirkningen af anvendelsen af EU's finansielle 
bidrag på menneskerettighederne i de pågældende tredjelande;"

§ 28
1. del: "minder om, at EU og dets medlemsstater i henhold til den globale 

aftale om flygtninge er forpligtet til at dele ansvaret for effektiv og 
omfattende beskyttelse af flygtninge og lette presset på 
værtslandene; understreger i denne forbindelse, at EU og dets 
medlemsstater bør øge tilsagnene om genbosætning"

2. del: "og sikre, at genbosættelse ikke gøres betinget af transitlandets 
samarbejde om tilbagetagelse eller grænsekontrol,"

3. del: "og intensivere sikre og lovlige migrationsveje og forhindre 
tvungne tilbagesendelser af flygtninge fra værtslandene; opfordrer 
EU og dets medlemsstater til at bidrage til mere strukturel og 
betydelig finansiering af de samfund og lande, der huser de fleste 
flygtninge;"

4. del "gentager, at det er vigtig, at de 23 mål i den globale aftale om 
sikker, velordnet og regulær migration gennemføres fuldstændigt; 
mener, at Parlamentet skal føre grundig kontrol med EU's 
gennemførelse af begge aftaler;"

Diverse
Isabel Wiseler-Lima (PPE) havde trukket sin støtte til ændringsforslag 1, 2, 3 og 5 
tilbage. 
Tom Vandenkendelaere (PPE) havde trukket sin støtte til ændringsforslag 1, 2, 3, 
4 og 5 tilbage.
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27. Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

Betænkning: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 2 8 ID AN - 115, 562, 10

div

1/AN + 520, 72, 97

§ 6 § originalteks
t

2/AN + 485, 89, 115

§ 7 § originalteks
t

AN + 557, 101, 31

§ 9 9 ID AN - 98, 561, 28

§ 21 4 S&D AN + 597, 53, 39

Efter § 21 1 Renew AN + 429, 168, 89

§ 30 10 ID AN - 325, 345, 15

div

1/AN - 299, 351, 37

§ 45 2 Renew

2/AN + 598, 53, 35

Efter § 60 3 Renew AN + 453, 193, 38

div

1/AN + 518, 153, 17

2/AN + 673, 9, 7

3/AN + 515, 136, 38

§ 62 § originalteks
t

4/AN + 602, 50, 37
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 63 § originalteks
t

AN + 511, 149, 28

§ 64 § originalteks
t

AN + 542, 88, 59

Efter § 66 6 PPE AN + 438, 123, 128

5 S&D AN + 642, 15, 32§ 69

§ originalteks
t

AN ↓

Efter § A 7 ID AN - 118, 558, 11

div

1/AN + 594, 23, 72

§ D § originalteks
t

2/AN - 223, 397, 69

Beslutningsforslag (tekst som helhed) AN + 480, 64, 150

Anmodning om særskilt afstemning
The Left: §§ 7, 64, 69
Renew: § 63
ID: § 62

Anmodning om opdelt afstemning
The Left:
§ D
1. del: teksten som helhed uden ordene: "der henviser til, at Parlamentet i 

sin foregående årlige betænkning understregede sin bekymring 
over udviklingen og de alvorlige tilbageskridt i Tyrkiet og 
opfordrede Tyrkiet til at afstå fra enhver handling, der ville krænke 
EU-medlemsstaters suverænitet og suveræne rettigheder, samt 
enhver provokation, der ville svække udsigten til en konstruktiv og 
oprigtig dialog, og opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne 
til formelt at suspendere tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet i 
overensstemmelse med forhandlingsrammen; der henviser til, at 
Parlamentet fortsat ønsker en demokratisk og politisk dialog med 
Tyrkiet; der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har 
opfordret til at åbne kapitel 23 om retsvæsenet og grundlæggende 
rettigheder og kapitel 24 om retfærdighed, frihed og sikkerhed på 
et tidspunkt, hvor den tyrkiske regering havde tilkendegivet vilje til 
at gennemføre seriøse reformer; der finder det dybt beklageligt, at 
tiltrædelsesinstrumenterne ikke har kunnet udnyttes fuldt ud på 
grund af Rådets fortsatte blokering;"

2. del: disse ord
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§ 62
1. del: "understreger, at en modernisering af toldunionen vil være til gavn 

for begge parter og holde Tyrkiet økonomisk og normativt 
forankret i EU ud over at skabe en fornyet mulighed for positiv 
dialog og samarbejde, skabe bedre lovgivningsmæssige rammer 
for EU's investeringer i Tyrkiet, herunder en 
tvistbilæggelsesmekanisme, og fungere som katalysator for 
skabelsen af flere arbejdspladser i både EU og Tyrkiet og for 
projekter vedrørende samarbejde om den europæiske grønne 
pagt;"

2. del: "fremhæver, at det under de nuværende omstændigheder – 
herunder den stadig længere liste over Tyrkiets fravigelser af sine 
gældende forpligtelser, det forhold, at EU og Tyrkiet i øjeblikket er 
involveret i en tvist ved Verdenshandelsorganisationen, eller 
uacceptable opfordringer til at boykotte EU-medlemsstater – lader 
til, at en modernisering af toldunionen vil være særlig vanskelig,"

3. del: "men mener, at man bør lade en dør stå åben for at fremme 
konstruktive bestræbelser og fornyet dialog om alle udestående 
spørgsmål og undersøge betingelserne for en modernisering af 
toldunionen;"

4. del "gentager, at denne modernisering skal baseres på strenge 
betingelser vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder som foreskrevet i Københavnskriterierne om 
gode naboskabsforbindelser med EU og alle dets medlemsstater og 
på en ikke-diskriminerende gennemførelse heraf; minder i denne 
forbindelse om, at den nuværende toldunion ikke vil nå sit fulde 
potentiale, før Tyrkiet fuldt ud gennemfører tillægsprotokollen om 
udvidelse af Ankaraaftalen til at omfatte alle medlemsstater uden 
forbehold og på en ikke-diskriminerende måde i forhold til alle 
medlemsstater, og indtil alle eksisterende handelsgnidninger er 
afviklet;"

Renew:
§ 6
1. del: "beklager, at situationen siden Parlamentets sidste betænkning 

ikke er blevet bedre, men tværtimod yderligere forværret med 
hensyn til indenrigspolitik, institutionel politik og udenrigspolitik; 
insisterer derfor kraftigt på, at Kommissionen, hvis den nuværende 
negative tendens ikke hurtigt og konsekvent vendes, i 
overensstemmelse med forhandlingsrammen fra oktober 2005 bør 
anbefale en formel suspension af tiltrædelsesforhandlingerne med 
Tyrkiet, således at begge parter på en realistisk måde og gennem 
en struktureret og omfattende dialog på højt plan kan revidere den 
nuværende rammes hensigtsmæssighed og funktionsevne eller om 
nødvendigt overveje mulige nye modeller for fremtidige 
forbindelser;"

2. del: "påpeger, at forhandlingerne under alle omstændigheder bør føres 
i god tro og ikke bør kunne afspores eller afbrydes ud fra rent 
kulturelt eller religiøst betingede motiver;"

S&D:
ændringsforslag 2
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1. del: "beklager den nylige "sofagate"-hændelse i Ankara, som gav 
anledning til alvorlig tvivl om den nuværende tyrkiske regerings 
respekt for EU samt for kvinder og ligestilling mellem kønnene;"

2. del: "opfordrer til, at ethvert nyt forhold til Tyrkiet baseres på 
grundlæggende demokratiske værdier, herunder respekt for 
kvinders rettigheder;"

28. Rapporter 2019-2020 om Montenegro

Betænkning: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 3 6 S&D, PPE AN + 565, 39, 86

§ 9 7 S&D, PPE AN + 657, 2, 32

§ 16 8 S&D, PPE AN + 633, 30, 28

div

1/AN + 578, 50, 62

§ 21 § originalteks
t

2/AN + 583, 2, 105

§ 22 10 S&D, PPE AN + 648, 4, 39

Efter § 22 1 Verts/ALE AN + 418, 264, 7

11 S&D, PPE AN + 625, 28, 38§ 31

2 Verts/ALE AN ↓

3 Verts/ALE AN + 408, 226, 57§ 34

12 S&D, PPE AN + 543, 87, 61

§ 38 13 S&D, PPE AN + 547, 54, 89

§ 39 14 S&D, PPE AN + 636, 21, 34

div

1/AN + 654, 32, 4

§ 40 § originalteks
t

2/AN + 549, 63, 77

div§ 41 § originalteks
t

1/AN + 629, 11, 49
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 582, 41, 66

div

1/AN + 538, 98, 52

2/AN + 525, 105, 58

§ 43 § originalteks
t

3/AN + 586, 27, 75

§ 45 § originalteks
t

AN + 565, 37, 88

§ 47 15 S&D, PPE AN + 649, 24, 18

Efter § 47 4 Verts/ALE AN + 622, 19, 43

§ 49 16 S&D, PPE AN + 651, 5, 30

§ 57 § originalteks
t

AN + 636, 44, 10

div

1/AN + 658, 28, 4

§ 65 § originalteks
t

2/AN + 560, 79, 51

§ 71 5 Verts/ALE AN + 509, 62, 118

Beslutningsforslag (tekst som helhed) AN + 595, 66, 34

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: §§ 45, 57

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 21
1. del: "udtrykker dyb bekymring over domstolsrådets fortolkning af 

forfatningen, som tolererer den ulovlige genudnævnelse af 
retsformænd for mere end to perioder;"

2. del: "noterer sig, at formanden for højesteret og formændene for 
byretterne i Bar, Kotor og Plav fratrådte efter opfordringen til, at 
dommere med flere mandater skulle fratræde, og derved 
efterlevede de europæiske demokratiske standarder;"

§ 40
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1. del: teksten som helhed uden ordene: "sikre en grundig gennemførelse 
af standarderne i Europarådets konvention til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet 
(Istanbulkonventionen), herunder ved at øge antallet af 
veluddannede og kønsspecifikke ordenshåndhævere og dommere, 
for at sikre en korrekt efterforskning og retsforfølgning af 
forbrydelser med vold i hjemmet og"

2. del: disse ord

§ 41
1. del: "er bekymret over de begrænsede resultater af de eksisterende 

politikker og projekter, som skal tilskynde til kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, i den politiske beslutningstagning og i politik og 
tage hånd om sårbarheder inden for beskæftigelse og 
socialpolitikker; beklager i denne henseende det faldende antal af 
kvindelige medlemmer af parlamentet, manglen på 
kønsafbalanceret politisk repræsentation i valg og i det nye 
Skupština og den nye regering;"

2. del: "opfordrer til, at der træffes de nødvendige retlige og politiske 
foranstaltninger for at fremme kvinders deltagelse i politik;"

§ 65
1. del: teksten som helhed uden ordene: "kvinder, eneforsørgerfamilier og 

sårbare grupper såsom romaer, balkan-egyptere, LGBTI-personer, 
personer med handicap og andre"

2. del: disse ord
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PPE, ECR:
§ 43
1. del: "glæder sig over fremskridtene med hensyn til beskyttelse af 

LGBTI-personers rettigheder og over, at Montenegro er det første 
land i regionen til at vedtage en lov om partnerskaber mellem 
personer af samme køn; opfordrer myndighederne til at sikre, at 
alle nødvendige betingelser for en passende gennemførelse heraf 
opfyldes; understreger, at situationen for transkønnede og 
ikkebinære personer skal forbedres; glæder sig over den fredelige 
afvikling af Prideparaden i 2019;" uden ordene: "og over at 
Montenegro er det første land i regionen til at vedtage en lov om 
partnerskaber mellem personer af samme køn;"

2. del: "og over at Montenegro er det første land i regionen til at vedtage 
en lov om partnerskaber mellem personer af samme køn;"

3. del: "opfordrer myndighederne i Montenegro til fortsat at forbedre 
klimaet med hensyn til samfundsmæssig inklusion og tolerance og 
til at indsamle opdelte data vedrørende hadefuld tale og 
kriminalitet baseret på seksuel orientering og kønsidentitet;"

Diverse
Ændringsforslag 9 var blevet trukket tilbage.

29. Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og 
miljøforkæmperes rolle i denne sag

Betænkning: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 5 2 medlemme
r

AN - 264, 358, 65

§ 8 3 medlemme
r

AN - 287, 353, 47

div

1/AN + 583, 22, 82

§ 9 § originalteks
t

2/AN + 359, 272, 56

div

1/AN + 585, 53, 49

§ 10 § originalteks
t

2/AN + 373, 275, 38



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_DA.docx 51 PE 693.185

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 592, 84, 11

2/AN + 344, 316, 26

§ 11 § originalteks
t

3/AN + 538, 140, 9

div

1/AN + 477, 147, 60

§ 13 § originalteks
t

2/AN + 360, 282, 43

§ 15 4 medlemme
r

AN - 258, 365, 64

div

1/AN + 628, 9, 50

2/AN + 457, 178, 52

3/AN + 616, 10, 61

4/AN + 446, 171, 70

§ 28 § originalteks
t

5/AN + 570, 34, 83

div

1/AN + 607, 43, 37

§ 34 § originalteks
t

2/AN + 461, 168, 58

div

1/AN + 590, 31, 64

§ 36 § originalteks
t

2/AN + 406, 222, 57

§ 40 § originalteks
t

AN + 370, 254, 63

div

1/AN + 602, 9, 76

§ 43 § originalteks
t

2/AN + 422, 188, 77
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 51 § originalteks
t

AN + 368, 304, 15

§ 60 5 medlemme
r

AN - 309, 345, 33

§ 63 6 medlemme
r

AN - 258, 345, 84

div

1/AN + 609, 51, 27

§ I § originalteks
t

2/AN + 399, 234, 54

§ L 1 medlemme
r

AN - 258, 360, 69

div

1/AN + 641, 2, 44

§ AA § originalteks
t

2/AN + 472, 172, 43

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 518, 97, 77

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer §§ 40, 51

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ I
1. del: teksten uden ordene: "retten til et sundt miljø og"
2. del: disse ord

betragtning AA
1. del: "der henviser til, at det af 2020-rapporten fra Global Witness 

fremgår, at der i 2019 blev dræbt 212 jord  og miljøaktivister, 
hvilket er en stigning på 30 % i forhold til 2018; der henviser til, at 
omkring 40 % af disse ofre var oprindelige folk og personer med 
traditionel ejendomsret til jord"

2. del: "og at mere end to tredjedele af drabene fandt sted i 
Latinamerika;"

§ 9
1. del: teksten uden ordet: "grundlæggende"
2. del: dette ord
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§ 10
1. del: teksten uden ordene: ", som er en menneskeret,"
2. del: disse ord

§ 11
1. del: "opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage et dristigt initiativ 

med aktiv støtte fra EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder for at bekæmpe straffrihed for dem, der 
begår miljøforbrydelser på globalt plan"

2. del: "og bane vejen for nye forhandlinger mellem parterne bag Den 
Internationale Straffedomstol (ICC) med henblik på at anerkende 
"økocid" som en international forbrydelse i henhold til 
Romstatutten;"

3. del: "opfordrer Kommissionen og næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at etablere et 
program til opbygning af kapaciteten i medlemsstaternes nationale 
jurisdiktioner på disse områder;"

§ 13
1. del: teksten uden ordene: "og klimaretfærdighed"
2. del: disse ord

§ 28
1. del: "fremhæver, at selv om angreb og trusler forekommer overalt i 

verden, påpeger FN's særlige rapportør om situationen for 
menneskerettighedsforkæmpere, at"

2. del: "situationen er særlig dramatisk i Latinamerika og Asien, hvor"
3. del: "nogle internationale investorer, virksomheder og lokale regeringer 

ignorerer befolkningernes legitime bekymringer; påpeger, at 
konflikter og krænkelser i mange tilfælde finder sted på en 
baggrund af økonomisk ulighed og social udstødelse; fordømmer 
den retslige forfølgelse og kriminalisering af miljøaktivister i 
Amazonas, hvor de i stigende grad udsættes for angreb, drab og 
forfølgelse;"

4. del "fordømmer det stigende antal tilfælde af angreb på og forfølgelse 
af miljøaktivister i Honduras og det nylige drab på Guapinol-
miljøaktivister; påpeger, at der i løbet af de seneste tre år er blevet 
registreret 578 drab på forkæmpere for miljørettigheder, 
jordrettigheder og oprindelige folks rettigheder; understreger, at 
Filippinerne til stadighed topper listen over lande, hvor det er 
farligst at være miljørettighedsforkæmper;"

5. del "gentager sin opfordring til Kommissionen om i lyset af grovheden 
af menneskerettighedskrænkelserne i landet og manglen på 
væsentlige forbedringer eller vilje til at samarbejde fra de 
filippinske myndigheders side at indlede proceduren med henblik 
på en eventuel midlertidig tilbagetrækning af præferencer under 
den generelle toldpræferenceordning Plus (GSP +);"

§ 34
1. del: teksten uden ordene: "er en form for ytrings- og 

informationsfrihed"
2. del: disse ord
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§ 36
1. del: "opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på 

kvindelige menneskerettighedsforkæmperes særlige 
beskyttelsesbehov og anerkende deres rolle som stærke 
drivkræfter for forandring, navnlig inden for klimaindsatsen; 
understreger i den forbindelse behovet for at støtte 
kapacitetsopbygning og kvinders rolle som opdragere og 
drivkræfter for forandring samt sikre tilstrækkelig finansiering til 
disse organisationer; minder om, hvor ofte kvindelige 
lokalsamfundsledere og miljøaktivister udsættes for undertrykkelse 
og endda mord, som det var tilfældet med de modige aktivister, 
der var nomineret og shortlistet til Europa-Parlamentets 
Sakharovpris for tankefrihed"

2. del: "nemlig Marielle Franco fra Brasilien, som blev myrdet i 2018, og 
Berta Cáceres fra Honduras, der blev myrdet i 2016;"

§ 43
1. del: "minder om, at staterne i overensstemmelse med FN's erklæring 

om menneskerettighedsforkæmpere skal beskytte 
biodiversitetsforkæmpere som menneskerettighedsforkæmpere; 
udtrykker sin tilfredshed med udformningen af internationale 
traktater som f.eks. Escazuaftalen,"

2. del: "som er et vigtigt instrument for Latinamerika og Caribien – den 
region med flest registrerede drab på 
miljømenneskerettighedsforkæmpere;"

30. Det europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed ***II

Indstilling ved andenbehandling: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

31. Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet 
2021-2027 ***II

Indstilling ved andenbehandling: Sven Giegold (A9-0167/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning
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32. Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved 
hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter

Betænkning: Daniel Buda (A9-0061/2021)

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

bemærkninger

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 633, 16, 45

33. EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for 
arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet 
inden for EU som et redskab til at matche behov og 
færdigheder på arbejdsmarkedet

Betænkning: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

1 ID AN - 83, 598, 13

div

1/AN + 628, 50, 18

§ 16 § originalteks
t

2/AN + 401, 196, 99

div

1/AN + 554, 99, 43

§ 27 § originalteks
t

2/AN + 615, 24, 56

div

1/AN + 539, 83, 73

§ 41 § originalteks
t

2/AN + 353, 328, 15
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 550, 72, 74

§ D § originalteks
t

2/AN + 423, 157, 114

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 516, 79, 99

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 16
1. del: teksten uden ordene: "anmoder Kommissionen om at udarbejde 

klare kvantitative og kvalitative indikatorer til brug i forbindelse 
med det europæiske semester og offentliggørelsen af 
landespecifikke henstillinger for at overvåge gennemførelsen og 
håndhævelsen af bestemmelserne om arbejdskraftens frie 
bevægelighed;"

2. del: disse ord

§ 27
1. del: "opfordrer Kommissionen til at fremlægge en ny strategisk ramme 

for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter 2020 snarest 
muligt og til at forpligte sig til helt at udrydde arbejdsrelaterede 
dødsfald senest i 2030; opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at fremlægge forslag til et direktiv om arbejdsrelateret stress og 
muskel- og knoglelidelser, og til et direktiv om mental trivsel på 
arbejdspladsen og en EU-strategi for mental sundhed med henblik 
på at beskytte alle arbejdstagere på arbejdspladsen;"

2. del: "opfordrer endvidere Kommissionen til at fremlægge en mere 
ambitiøs revision af direktivet om kræftfremkaldende og mutagene 
stoffer og til at medtage grænseværdier for mindst 50 stoffer i 
direktivet om udsættelse for kræftfremkaldende og mutagene 
stoffer på arbejdspladsen; opfordrer til, at stoffer med skadelige 
effekter på forplantningssystemet medtages i direktivet;"

§ 41
1. del: teksten uden ordet: "lovgivningsmæssig"
2. del: dette ord
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§ D
1. del: "der henviser til, at fri bevægelighed for arbejdstagere bør være i 

overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder;"

2. del: "der henviser til, at Unionens engagement i FN's 2030-dagsorden 
og verdensmålene for bæredygtig udvikling, den europæiske 
grønne pagt samt strategien for ligestilling mellem kønnene, 
herunder beskyttelse og fremme af rimelige lønninger, ligestilling 
mellem kønnene og anstændige arbejds- og ansættelsesvilkår, skal 
integreres i alle politikker for det indre marked, hvorved der tages 
behørigt hensyn til sociale og miljømæssige forhold"

34. Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder 
med henblik på at eliminere aids som en trussel mod 
folkesundheden senest i 2030

Forslag til beslutning: B9-0263/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0263/2021
(kor. udv. DEVE)

div

1/AN + 580, 24, 91

2/AN + 516, 94, 62

3/AN + 652, 25, 19

4/AN + 527, 68, 79

§ 7 § originalteks
t

5/AN + 560, 22, 92

div

1/AN + 668, 13, 14

2/AN + 504, 85, 106

§ 8 § originalteks
t

3/AN + 668, 14, 12

div

1/AN + 629, 25, 42

§ 9 § originalteks
t

2/AN + 591, 58, 25
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 533, 98, 62

4/AN + 650, 27, 19

5/AN + 581, 26, 89

6/AN + 515, 95, 61

7/AN + 617, 16, 63

8/AN + 541, 68, 87

9/AN + 655, 16, 25

§ 14 2 The Left AN + 293, 284, 119

div

1/AN + 672, 15, 9

§ 17 § originalteks
t

2/AN + 530, 102, 42

div

1/AN + 623, 14, 59

2/AN + 585, 5, 106

§ 21 § originalteks
t

3/AN + 644, 29, 22

§ 22 1 PPE AN - 312, 349, 35

div

1/AN + 624, 57, 15

§ G § originalteks
t

2/AN + 524, 107, 65

div

1/AN + 629, 39, 27

§ J § originalteks
t

2/AN + 499, 112, 84

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 468, 63, 162

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 7

Anmodning om opdelt afstemning
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PPE:
§ 7
1. del: "anmoder om, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 

Kommissionen og medlemsstaterne anvender gennemførelsen af 
EU's handlingsplan for menneskerettigheder og kønshandlingsplan 
III til at sætte ind over for menneskerettighedssituationen og 
kønsskævheder, der ligger til grund for hiv/aids, ved at prioritere 
bekæmpelse af stigmatisering og forskelsbehandling, seksuel og 
kønsbaseret vold, kriminalisering af forhold mellem personer af 
samme køn og andre sanktionerende og diskriminerende love og 
politikker med henblik på at bidrage til universel adgang til seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder" uden ordene: "og 
rettigheder"

2. del: "og rettigheder"
3. del: "adgang til uddannelse af høj kvalitet"
4. del "herunder " og "omfattende"
5. del "seksualundervisning" og "lige adgang til sundhedspleje til 

overkommelige priser, adgang til arbejdsmarkedet og de berørte 
gruppers deltagelse inden for alle områder af det offentlige liv;"

§ 8
1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde 

med partnerlandene"
2. del: "om at indføre obligatorisk omfattende seksualundervisning i deres 

nationale uddannelsesplaner for at"
3. del: "forhindre spredning af aids og andre seksuelt overførte 

sygdomme, navnlig i lande med de højeste smitterater;"

§ 21
1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme 

investeringer i realtidsdataindsamling og en solid kanal for 
prismæssigt overkommelige og tilgængelige, kønssensitive 
diagnose-, behandlings- og vaccinekandidater for hiv og andre 
fattigdomsrelaterede og oversete smitsomme sygdomme og til at 
styrke den regionale og interregionale kapacitet og det regionale 
og interregionale samarbejde inden for videnskab, forskning og 
innovation; opfordrer indtrængende EU til at yde særlig støtte til 
udviklingslandene, navnlig"

2. del: "de mindst udviklede lande, i forbindelse med en effektiv 
gennemførelse af den fleksibilitet, der er fastsat i TRIPS-aftalen om 
beskyttelse af folkesundheden, især med hensyn til tvangslicens 
og parallelimport, og"

3. del: "til at optimere brugen af frivillige ordninger for licens- og 
teknologideling for at opfylde folkesundhedsmålene ved at 
insistere på, at multinationale medicinalvirksomheder inkluderer 
mellemindkomstudviklingslande i sådanne ordninger og tilbyder 
prismæssigt overkommelig hiv-behandling i disse lande; tilskynder 
mere generelt til at afkoble udgifter til forskning og udvikling fra 
lægemiddelprisen, f.eks. gennem brug af patentpuljer, open 
source-forskning, tilskud og subsidier, med henblik på at sikre varig 
tilgængelighed, prisoverkommelighed og adgang til behandling for 
alle, der har behov herfor;"

§ G
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1. del: teksten uden ordene: "sundhedsydelser og"
2. del: disse ord

§ J
1. del: teksten uden ordene: "obligatorisk omfattende"
2. del: disse ord

ECR, PPE:
§ 9
1. del: "minder om, at sundhed er en forudsætning for menneskelig 

udvikling; anmoder om, at Kommissionen prioriterer sundhed som 
led i EU-Afrika-strategien, hvilket indebærer mobilisering af 
yderligere offentlige midler til at sikre universel sundhedsdækning, 
herunder af"

2. del: "seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder" uden ordene: "og 
rettigheder"

3. del: disse ord
4. del "hiv, tuberkulose og malaria, og fokus på global sundhedsforskning 

og -udvikling, intensivering af samarbejdet om sundhedsforskning 
og -innovation mellem EU og Afrika og styrkelse i fællesskab af 
Afrikas og Europas produktionskapacitet for sundhedsprodukter, 
sundhedsudstyr og lægemidler; understreger, at udviklingsbistand 
først og fremmest bør anvendes til at sikre et horisontalt universelt 
sygesikringssystem gennem en holistisk og rettighedsbaseret 
tilgang, hvilket indebærer, at der tages fuldt hensyn til den 
flerdimensionale karakter af sundhed"

5. del (med tæt tilknytning til køn, fødevaresikkerhed og ernæring, vand 
og sanitet, uddannelse og fattigdom) på linje med One Health-
modellen; opfordrer navnlig til fremme af investeringer i 
integrerede hiv-rettigheder og seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder" uden ordene: "og rettigheder"

6. del: disse ord
7. del: "med fokus på kvinder og piger, sexarbejdere,"
8. del: "transpersoner"
9. del: "stiknarkomaner, personer i fængsel og andre sårbare grupper;"

§ 17
1. del: "opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne 

og partnerne om at støtte tjenester, der imødekommer behovene 
hos nøglegrupper og andre prioriterede befolkningsgrupper, der 
står over for unikke udfordringer med hensyn til adgang til hiv-
tjenester,"

2. del: "herunder ved at stille ungdomsvenlige seksuelle og reproduktive 
sundhedstjenester til rådighed for unge;"

35. Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og 
Aserbajdsjan

Forslag til beslutning: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-
0280/2021, 



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_DA.docx 61 PE 693.185

B9-0281/2021, B9-0288/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, medlemmer)

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 607, 27, 54

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0277/2021 The Left AN ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0279/2021 S&D AN ↓

B9-0280/2021 ECR AN ↓

B9-0281/2021 Renew AN ↓

B9-0288/2021 PPE AN ↓

Diverse
François-Xavier Bellamy og Ivan Štefanec (PPE) havde ligeledes støttet 
beslutningsforslag B9-0288/2021 fælles beslutningsforslag RC-B9-0277/2021.
Charlie Weimers (ECR) havde ligeledes støttet beslutningsforslag B9-
0280/2021.

36. Situationen i Haiti

Forslag til beslutning: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-
0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, medlemmer)

§ 16 § originalteks
t

AN + 538, 99, 56

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 639, 23, 31

Beslutningsforslag fra de politiske grupper
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

B9-0282/2021 The Left AN ↓

B9-0283/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0284/2021 S&D AN ↓

B9-0285/2021 Renew AN ↓

B9-0286/2021 ECR AN ↓

B9-0287/2021 PPE AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
The Left: § 16

Diverse
Ivan Štefanec (PPE) havde ligeledes støttet beslutningsforslag B9-0287/2021 
og fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021.

37. Situationen i Tchad

Forslag til beslutning: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-
0292/2021, 
B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, medlemmer)

§ 1 8 ID AN - 81, 591, 17

1 The Left AN - 127, 547, 19§ 2

9 ID AN - 105, 532, 53
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 6 2 The Left AN - 61, 627, 5

§ 8 3 The Left AN - 119, 557, 17

§ 9 4 The Left AN - 124, 543, 26

Efter § 9 5 The Left AN - 118, 550, 25

§ 10 10 ID AN - 92, 550, 49

Efter § 11 11 ID AN - 302, 366, 10

§ 12 7 PPE AN + 423, 260, 10

§ 14 6 The Left AN - 164, 489, 40

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 635, 27, 31

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0289/2021 The Left AN ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0291/2021 ID AN ↓

B9-0292/2021 S&D AN ↓

B9-0293/2021 Renew AN ↓

B9-0294/2021 ECR AN ↓

B9-0295/2021 PPE AN ↓

Diverse
Ivan Štefanec (PPE) havde ligeledes støttet beslutningsforslag B9-0295/2021 
og fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021. György Hölvényi (PPE) havde 
ligeledes støttet fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021.
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38. Miljø: Århuskonventionen ***I

Betænkning: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag 
fra det 

korresponderende 
udvalg – 

afstemning under 
ét

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

kor. udv. AN + 554, 105, 34

div

1/AN + 552, 126, 14

Ændringsforslag 
fra det 

korresponderende 
udvalg - særskilt 

afstemning

24 kor. udv.

2/AN + 505, 174, 13

Ændringsforslag til forordning (EF) nr. 1367/2006

23 kor. udv. AN + 567, 92, 33Artikel 2, § 1, litra 
g

40 ECR AN ↓

Artikel 4, § 2, 
efter litra a

46 Verts/ALE AN - 145, 521, 27

Artikel 4, § 2, litra 
b

45 Verts/ALE AN - 160, 503, 30

38S ID AN - 130, 557, 4Artikel 10, § 1, 
afsnit 2

27 kor. udv. AN + 551, 132, 10

Artikel 10, § 2 42 ECR AN - 153, 536, 4

Artikel 11, § 1 39 ID AN - 143, 545, 3

41 ECR AN - 154, 536, 3Efter artikel 11

31 kor. udv. AN + 628, 61, 4

Ændringsforslag til betragtningerne

43 Verts/ALE AN - 138, 509, 46Efter § 4

5 kor. udv. AN + 561, 127, 5
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 8 36S ID AN - 130, 557, 4

37 ID AN - 131, 552, 8§ 10

10 kor. udv. AN + 633, 50, 10

Efter § 12 47 Verts/ALE AN - 152, 485, 56

Kommissionens forslag AN + 553, 62, 78

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
ændringsforslag 24
1. del: Artikel 2, stk. 2, affattes således: "2. Forvaltningsakter og 

administrative undladelser omfatter ikke en fællesskabsinstitutions 
eller et fællesskabsorgans foranstaltninger eller undladelser, når 
det handler i egenskab af administrativ prøvelsesinstans i medfør 
af:" a) traktatens artikel 81 og 82 [artikel 101 og 102 i TEUF] 
(herunder fusionsregler) b) traktatens artikel 226 og 228 [artikel 
258 og 260 i TEUF] (traktatbrudssager) c) traktatens artikel 195 
[artikel 228 i TEUF] (ombudsmandssager) d) traktatens artikel 280 
[artikel 325 i TEUF] (sager ved Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF)). da) artikel 86 og 87 [artikel 106 og 
107 i TEUF] (konkurrenceregler)"

2. del: "indtil ... [18 måneder efter vedtagelsen af denne forordning]. db) 
Senest ... [18 måneder efter datoen for vedtagelsen af denne 
forordning] vedtager Kommissionen retningslinjer for at lette 
vurderingen af, om statsstøtte er forenelig med de relevante 
bestemmelser i EU-retten på miljøområdet, herunder om de 
oplysninger, som medlemsstaterne skal indsende, når de anmelder 
statsstøtte til Kommissionen"

Diverse
Ændringsforslag 44 var bortfaldet.

39. Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og 
nationale parlamentsmedlemmer

Forslag til beslutning: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-
0273/2021, 
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B9-0274/2021, B9-0275/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, medlemmer)

Før § 1 4 The Left AN - 65, 612, 13

§ 1 15 The Left AN - 31, 621, 37

5 The Left AN - 27, 613, 50

6 The Left AN - 27, 632, 31

7 The Left AN - 26, 625, 39

Efter § 1

8 The Left AN - 69, 608, 13

9 The Left AN - 42, 635, 13

16 The Left AN - 32, 628, 30

Efter § 2

17 The Left AN - 34, 612, 44

Efter § 4 18 The Left AN - 69, 606, 15

§ 11 19 The Left AN - 35, 621, 34

Efter § 11 10 The Left AN - 107, 494, 89

§ 12 20 The Left AN - 37, 626, 27

§ 16 21S The Left AN - 80, 606, 4

§ 17 22 The Left AN - 34, 614, 42

Efter § B 1 The Left AN - 23, 623, 44

2 The Left AN - 15, 629, 45Efter § C

3 The Left AN - 27, 619, 44

§ G 11 The Left AN - 38, 608, 44

Efter § G 12 The Left AN - 23, 644, 23

13 The Left AN - 24, 626, 40§ H

14 The Left AN - 33, 619, 38

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 599, 30, 58
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0269/2021 S&D AN ↓

B9-0270/2021 The Left AN ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0273/2021 Renew AN ↓

B9-0274/2021 ECR AN ↓

B9-0275/2021 PPE AN ↓

Diverse
Marco Campomenosi, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi og Marco 
Zanni (ID) havde ligeledes støttet fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021.

40. Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited 
og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18

Forslag til beslutning: B9-0267/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0267/2021
(kor. udv. LIBE)

1 PPE AN - 291, 383, 19

div

1/AN + 559, 24, 110

§ 4

§ originalteks
t

2/AN + 382, 299, 12

div

1/AN + 587, 52, 54

2/AN + 378, 270, 45

§ 19 § originalteks
t

3/AN + 667, 1, 25
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 20 § originalteks
t

AN + 387, 293, 13

§ 30 § originalteks
t

AN + 589, 45, 59

div

1/AN + 556, 36, 101

§ 31 § originalteks
t

2/AN + 562, 45, 86

§ A § originalteks
t

AN + 624, 52, 17

§ E § originalteks
t

AN + 480, 183, 30

§ L § originalteks
t

AN + 600, 46, 47

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 541, 1, 151

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 20
The Left: § 30; §§ A, E, L
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 4
1. del: "er skuffet over, at den irske databeskyttelseskommissær (DPC) 

anlagde sag mod Maximillian Schrems og Facebook ved den irske 
High Court i stedet for at træffe en afgørelse inden for sine 
beføjelser i henhold til artikel 4 i afgørelse 2010/87/EU og artikel 58 
i GDPR; minder imidlertid om, at DPC gjorde brug af den retlige 
fremgangsmåde, der giver databeskyttelsesmyndighederne 
mulighed for at fremføre deres betænkeligheder angående 
gyldigheden af en gennemførelsesafgørelse fra Kommissionen for 
en national dommer med henblik på at udløse en anmodning til 
Domstolen om en præjudiciel afgørelse; er dybt bekymret over, at 
flere sager om brud på GDPR, der blev indledt ved klager indgivet 
den 25. maj 2018, hvor GDPR fik virkning, og andre sager fra 
organisationer til beskyttelse af privatlivets fred og 
forbrugergrupper endnu ikke er blevet afgjort af DPC, som er den 
ledende myndighed for disse sager; er bekymret over, at DPC 
fortolker "straks" i artikel 60, stk. 3, i GDPR – i modsætning til 
lovgivernes hensigt – som længere end et spørgsmål om måneder; 
er bekymret over, at tilsynsmyndighederne ikke har taget 
proaktive skridt i henhold til artikel 61 og 66 i GDPR til at tvinge 
DPC til at overholde sine forpligtelser i henhold til GDPR;"

2. del: "er også bekymret over manglen på teknologiske specialister, der 
arbejder for DPC, og over deres anvendelse af forældede systemer; 
beklager dybt konsekvenserne af DPC's fejlslagne forsøg på at 
vælte omkostningerne ved retssagen over på sagsøgte, hvilket 
ville have skabt en massiv afskrækkende virkning; opfordrer 
Kommissionen til at indlede traktatbrudsprocedurer mod Irland for 
ikke at håndhæve GDPR ordentligt;"
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§ 19
1. del: "beklager dybt, at Kommissionen på trods af Parlamentets talrige 

opfordringer i sine beslutninger fra 2016, 2017 og 2018 til at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at værnet om 
privatlivets fred fuldt ud overholdt GDPR og EU's charter, har 
undladt at handle i overensstemmelse med artikel 45, stk. 5, i 
GDPR;"

2. del: "beklager, at Kommissionen har ignoreret Parlamentets 
opfordringer til at suspendere værnet om privatlivets fred, indtil de 
amerikanske myndigheder overholder dets bestemmelser, hvori 
Parlamentet understregede risikoen for, at Domstolen erklærede 
værnet om privatlivets fred for ugyldigt;"

3. del: "minder om, at artikel 29-Gruppen og Databeskyttelsesrådet 
gentagne gange har påpeget problemer med hensyn til værnet om 
privatlivets freds funktion;"

The Left:
§ 31
1. del: opfordrer Kommissionen til ikke at vedtage nogen ny afgørelse om 

tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i relation til USA, 
medmindre der indføres meningsfulde reformer, navnlig af 
nationale sikkerhedshensyn og til efterretningsformål, hvilket kan 
opnås gennem en klar, juridisk holdbar, gennemførlig og 
ikkediskriminerende reform af USA's lovgivning og praksis; 
gentager i den forbindelse betydningen af solide garantier 
vedrørende offentlige myndigheders adgang til 
personoplysninger;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at omsætte sine "geopolitiske 
ambitioner" til praksis ved at håndhæve en databeskyttelse i USA 
og andre tredjelande, der i det væsentlige svarer til 
databeskyttelsen i EU;"

41. Parlamentets ret til information om den igangværende 
vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner

Forslag til beslutning: B9-0276/2021

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

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0276/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 602, 35, 56
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Diverse
Alexandra Geese (Verts/ALE) havde ligeledes støttet fælles beslutningsforslag 
B9-0276/2021.

42. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder: interimsbetænkning

Interimsbetænkning: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 3 4 ECR AN - 152, 528, 14

§ 4, nr. iii 1
2S

The Left AN - 49, 635, 9

§ 4, nr. iii, efter 
afsnit 2

5 ECR AN - 109, 560, 25

§ A 3 ECR AN - 149, 532, 13

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 529,145,17

43. Virksomheders ansvar for miljøskader

Betænkning: Antonius Manders (A9-0112/2021)

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

bemærkninger

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 536, 121, 36
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44. Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

Betænkning: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

1 ID AN - 141, 534, 15

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

AN + 495, 163, 32

45. Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse 
af AI for de europæiske forbrugere

Betænkning: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 674, 16, 4

§ 9 § originalteks
t

2/AN + 546, 120, 28

div

1/AN + 676, 10, 8

§ 11 § originalteks
t

2/AN + 544, 144, 6

div

1/AN + 667, 21, 6

§ 12 § originalteks
t

2/AN + 381, 309, 4

div

1/AN + 677, 8, 9

§ 26 § originalteks
t

2/AN + 512, 176, 6

div§ 35 § originalteks
t

1/AN + 673, 14, 7
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 638, 50, 5

§ 39 2 The Left AN - 317, 367, 10

Efter § 52 3 The Left AN - 226, 409, 59

div

1/AN + 676, 7, 11

§ 54 § originalteks
t

2/AN + 388, 276, 30

§ 62 4 The Left AN - 87, 559, 48

div

1/AN + 665, 19, 10

§ 70 § originalteks
t

2/AN + 487, 118, 89

Efter henvisning 
31

1 The Left AN - 283, 334, 77

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 571, 17, 105

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 9
1. del: teksten uden ordet: "konkurrencedygtigt"
2. del: dette ord

§ 11
1. del: teksten uden ordene: "hvor det er relevant," og "afhængigt af 

forskellige situationer eller sammenhænge"
2. del: disse ord

§ 70
1. del: teksten uden ordene: "også" og "indeholde et kapitel om 

datasikkerhed og databeskyttelse for brugere og forbrugere for at"
2. del: disse ord

The Left:
§ 12
1. del: teksten uden ordene: "fjerne eventuelle eksisterende uberettigede 

hindringer og unødvendige administrative krav,"
2. del: disse ord
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§ 26
1. del: teksten uden ordene: "hvor det er relevant,"
2. del: disse ord

§ 35
1. del: teksten uden ordene: "sikkerhed og tryghed," (første forekomst)
2. del: disse ord

§ 54
1. del: teksten uden ordene: "(når det er relevant),"
2. del: disse ord

Diverse
Emmanuel Maurel (The Left-Gruppen) havde ligeledes støttet ændringsforslag 
3.

46. Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede 
Kongerige

Forslag til beslutning: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0268/2021
(PPE, ECR)

Beslutningsforslag 
(teksten som 

helhed)

PPE, ECR AN - 335, 350, 8

Beslutningsforslag B9-0272/2021
(kor. udv. LIBE)

§ 1 10 PPE AN - 334, 353, 7

§ 2 11 PPE AN - 322, 369, 3

Efter § 2 12 PPE AN - 338, 351, 5

§ 3 13 PPE AN - 339, 345, 10

14 PPE AN - 335, 349, 10§ 5

§ originaltek
st

AN + 355, 326, 13

15 PPE AN - 327, 360, 7§ 6

§ originaltek
st

AN + 363, 322, 9
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 7 16 PPE AN - 326, 358, 10

§ 9 17 PPE AN + 330, 324, 40

§ 10 18 PPE AN - 332, 348, 14

div

1/AN + 541, 93, 60

2/AN + 353, 331, 10

§ 11 § originaltek
st

3/AN + 603, 85, 6

§ 12 19 PPE AN - 300, 357, 37

§ 14 20 PPE AN + 337, 320, 37

§ 16 § originaltek
st

AN + 365, 286, 43

div

1/AN + 584, 102, 8

2/AN + 355, 263, 76

§ 18 § originaltek
st

3/AN + 679, 7, 8

21 PPE AN - 338, 349, 7§ 19

§ originaltek
st

AN + 355, 321, 18

22 PPE AN - 321, 355, 18

div

1/AN + 535, 122, 37

§ 20

§ originaltek
st

2/AN + 355, 295, 44

div

1/AN + 586, 72, 36

§ 21 § originaltek
st

2/AN + 364, 317, 13
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 22 § originaltek
st

AN + 359, 316, 19

23 PPE AN - 331, 352, 11§ 23

§ originaltek
st

AN + 353, 329, 12

§ 25 24 PPE AN - 327, 350, 17

25 PPE AN + 336, 320, 38

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 29

§ originaltek
st

3/AN ↓

§ 31 26 PPE AN + 332, 327, 35

§ 32 27 PPE AN - 328, 330, 36

§ 33 28 PPE AN - 309, 352, 33

29 PPE AN - 323, 350, 20Efter § 33

30 PPE AN + 318, 314, 61

31 PPE AN - 335, 348, 10§ 34

§ originaltek
st

AN + 344, 337, 12

32 PPE AN - 336, 342, 15§ 35

§ originaltek
st

AN + 349, 334, 10
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 36 § originaltek
st

AN + 338, 335, 20

§ 37 § originaltek
st

AN + 355, 327, 11

§ 40 33 PPE AN - 315, 363, 15

Henvisning 1 1 PPE AN + 549, 135, 9

Henvisning 21 2 PPE AN + 662, 22, 8

Henvisning 22 § originaltek
st

AN + 367, 315, 10

§ A 3 PPE AN + 407, 279, 6

4 PPE AN + 556, 90, 46

5 PPE AN + 388, 297, 7

Efter § B

6 PPE AN + 599, 88, 5

7 PPE AN - 335, 346, 11§ C

§ originaltek
st

AN + 349, 333, 10

div

1/AN + 349, 326, 17

§ D § originaltek
st

2/AN + 608, 8, 76

§ G § originaltek
st

AN + 355, 321, 16

8 PPE AN + 458, 195, 39Efter § G

9 PPE AN + 346, 334, 12

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 344, 311, 28

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: §§ 5, 16, 22, 23, 34, 35, 36; § G
PPE: §§ 6, 16, 19, 34, 36, 37; henvisning 22; § C
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 11
1. del: "gentager sin alvorlige bekymring over fravigelsen af registreredes 

rettigheder i Det Forenede Kongeriges indvandringspolitik;"
2. del: "gentager sin holdning om, at undtagelsen vedrørende behandling 

af personoplysninger i indvandringssammenhæng i henhold til Det 
Forenede Kongeriges databeskyttelseslov skal ændres, inden der 
kan træffes en gyldig tilstrækkelighedsafgørelse, som Europa-
Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for, herunder i sin 
beslutning af 12. februar 2020 om det foreslåede 
forhandlingsmandat med henblik på et nyt partnerskab med Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland[22] og udtalelsen 
af 5. februar 2021 fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender"

3. del: "opfordrer Kommissionen til at forsøge at få fjernet 
immigrationsundtagelsen eller sikre, at den reformeres på en 
sådan måde, at undtagelsen og brugen heraf giver tilstrækkelig 
sikkerhed for de registrerede personer og ikke bryder med de 
standarder, der forventes af et tredjeland;"

§ 18
1. del: "understreger på det kraftigste, at European Union (Withdrawal) 

Act 2018 fastsætter, at den retspraksis, der er genereret ved 
Domstolen inden overgangsperiodens udløb, vil blive "retained EU 
law" (bibeholdt EU-lovgivning) og dermed juridisk bindende for Det 
Forenede Kongerige; påpeger, at Det Forenede Kongerige er 
bundet af de principper og betingelser, der er fastlagt i Domstolens 
domme i sagerne Schrems I og Schrems II, når det vurderer 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i andre tredjelande;"

2. del: "er bekymret over, at de britiske domstole ikke desto mindre ikke 
længere vil anvende chartret"

3. del: "påpeger, at Det Forenede Kongerige ikke længere henhører under 
kompetenceområdet for Domstolen, som er den højeste instans, 
der kan fortolke chartret"

§ 20
1. del: "er bekymret over, at Det Forenede Kongerige har givet sig selv ret 

til at erklære, at andre tredjelande eller territorier yder 
tilstrækkelig databeskyttelse, uanset om EU har konstateret, at det 
er tilfældet; minder om, at Det Forenede Kongerige allerede har 
erklæret, at Gibraltar yder tilstrækkelig databeskyttelse, selv om 
EU ikke har gjort det;"

2. del: "er stærkt bekymret for, at en britisk tilstrækkelighedsstatus derfor 
vil føre til, at EU's regler om overførsler til lande eller territorier, 
der ikke anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
henhold til EU-retten, omgås;”
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§ 21
1. del: "konstaterer, at Det Forenede Kongerige den 1. februar 2021 

sendte en anmodning om optagelse i det omfattende og 
progressive Stillehavspartnerskab (CPTPP), navnlig for at "drage 
fordel af moderne digitale handelsregler, der gør det muligt at 
udveksle data frit mellem medlemmerne, fjerne unødige hindringer 
for virksomheder [osv.]"; konstaterer med bekymring, at otte af de 
11 medlemmer af CPTPP ikke har en tilstrækkelighedsafgørelse fra 
EU;"

2. del: "er stærkt betænkelig ved muligheden for, at personoplysninger 
om unionsborgere eller personer med bopæl i EU kan 
videreoverføres til disse lande, hvis Det Forenede Kongerige får en 
tilstrækkelighedsafgørelse;"

ECR, PPE
§ 29
1. del: "minder om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 12. februar 

2020 understregede, at "Det Forenede Kongerige ikke kan få 
direkte adgang til oplysninger i EU's informationssystemer eller 
deltage i EU-agenturernes forvaltningsstrukturer inden for området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed, mens enhver udveksling af 
oplysninger, herunder personoplysninger, med Det Forenede 
Kongerige bør være underlagt strenge sikkerhedsgarantier og 
revisions- og tilsynsbetingelser, herunder et niveau for beskyttelse 
af personoplysninger, der svarer til det, der følger af EU-retten"; er 
betænkelig ved de mangler og overtrædelser, der er konstateret i 
den måde, Det Forenede Kongerige gennemførte 
databeskyttelseslovgivningen på, mens det stadig var medlem af 
EU;"

2. del: "minder om, at Det Forenede Kongerige drev en ulovlig kopi af 
Schengeninformationssystemet; påpeger, at selv om Det Forenede 
Kongerige ikke længere har adgang til 
Schengeninformationssystemet, har disse overtrædelser 
demonstreret, at de britiske myndigheder ikke kunne overlades 
ansvaret for EU-borgernes data, mens landet stadig var medlem af 
EU;"

3. del: "finder det derfor beklageligt, at Kommissionen ikke har formået at 
udfylde sin rolle som traktatens vogter ved ikke at øve 
tilstrækkeligt pres på Det Forenede Kongerige for at løse disse 
problemer på en passende og rettidig måde og demonstrere, at det 
kan overlades behandlingen af personoplysninger med henblik på 
at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner; er derfor 
betænkelig ved udvekslingen af data med britiske 
retshåndhævende myndigheder og ved Det Forenede Kongeriges 
fortsatte adgang til EU's retshåndhævelsesdatabaser;"
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§ D
1. del: "der henviser til, at Kommissionen har undladt at tage stilling til 

visse aspekter af britisk lovgivning og/eller praksis, hvilket har 
betydet, at den har udarbejdet udkast til 
gennemførelsesafgørelser, som ikke er i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen;"

2. del: "der henviser til, at det hedder i artikel 45 i GDPR, at "ved 
vurdering af beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed tager 
Kommissionen navnlig [hensyn til] ... relevant lovgivning, både 
generel og sektorbestemt, herunder vedrørende offentlig 
sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed og strafferet og offentlige 
myndigheders adgang til personoplysninger, samt gennemførelsen 
af sådan lovgivning, databeskyttelsesregler, faglige regler og 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder regler for videreoverførsel af 
personoplysninger til et andet tredjeland eller en anden 
international organisation, der gælder i dette land eller denne 
internationale organisation, retspraksis", og "de internationale 
forpligtelser, som tredjelandet eller den internationale organisation 
har påtaget sig, eller andre forpligtelser, der følger af retligt 
bindende konventioner eller instrumenter og af landets eller 
organisationens deltagelse i multilaterale eller regionale systemer, 
navnlig vedrørende beskyttelse af personoplysninger", hvilket 
omfatter internationale aftaler på andre områder, som indebærer 
adgang til oplysninger eller udveksling af oplysninger og derfor 
kræver en vurdering af sådanne internationale aftaler;"


