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§ 61 § originaltek
st

AN + 679, 2, 7
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§ N § originaltek
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§ P § originaltek
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AN + 638, 28, 22
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div
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2/AN + 430, 189, 67
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afst
em
nin
g
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bemærkninger

§ V § originaltek
st
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§ AC § originaltek
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§ AD § originaltek
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AN + 615, 30, 43

Beslutningsforslag (kor. udv. FEMM)
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Anmodning om særskilt afstemning
Medlemmer §§ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 

41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75; §§ A, E, L, M, 
N, O, P, S, T, V, AC, AD, AH

Anmodning om opdelt afstemning
Medlemmer
§ 8
1. del: "minder om de synspunkter, som Europarådets Ministerkomité har 

tilkendegivet støtte til, og anbefaler, at der skal være adgang til 
transspecifik sundhedspleje såsom hormonbehandling og kirurgi,"

2. del: "idet der sikres refusion gennem de offentlige 
sygesikringsordninger;"

§ 12
1. del: teksten uden ordet: "universel"
2. del: dette ord
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§ 28
1. del: "minder om, at stereotype forestillinger og tabuer omkring 

menstruation fortsat er udbredte i vores samfund, og at disse kan 
forsinke diagnosticeringen af sygdomme som endometriose, som 
på trods af, at den rammer én ud af 10 kvinder i den reproduktive 
alder, er den primære årsag til kvinders infertilitet og forårsager 
kroniske bækkensmerter, i gennemsnit tager otte år at 
diagnosticere og ikke kan helbredes; opfordrer medlemsstaterne til 
at sikre omfattende og videnskabeligt korrekt undervisning om 
menstruation, til at øge bevidstheden og til at iværksætte større 
informationskampagner om endometriose rettet mod 
offentligheden, sundhedspersoner og lovgivere; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre adgang til menstruationsundervisning 
for alle børn, således at menstruerende personer kan træffe 
informerede valg om deres perioder og krop;"

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til at tackle problemet med 
menstruationsfattigdom ved at stille menstruationsprodukter gratis 
til rådighed for alle, der har behov herfor;"

§ 33
1. del: teksten uden ordene: "og opfordrer medlemsstaterne til at sikre 

universel adgang til sikker og lovlig abort"
2. del: disse ord

§ 34
1. del: "opfordrer indtrængende medlemsstaterne til afkriminalisere abort 

samt til at fjerne og bekæmpe hindringer for lovlig abort og minder 
om, at de har et ansvar for at sikre, at kvinder har adgang til at 
udøve deres lovfæstede rettigheder;"

2. del: "opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre de 
eksisterende metoder og undersøge nye metoder til levering af 
SRSR-relaterede ydelser og måder, hvorpå de mangler i leveringen 
af ydelser, der er kommet frem gennem covid-19, kan afhjælpes, 
og til at gøre dette for alle med særligt fokus på de mest 
marginaliserede grupper; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at fremme beskyttelsen af SRSR gennem EU's næste 
sundhedsstrategi;"

§ 35
1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at gennemgå deres nationale 

retlige bestemmelser om abort og bringe dem i overensstemmelse 
med internationale menneskerettighedsstandarder[24] og regional 
bedste praksis ved at sikre, at fri abort er lovlig i den tidlige 
graviditet og i nødvendigt omfang senere, hvis kvindens helbred 
eller liv er i fare; påpeger, at et totalt forbud mod abort eller afslag 
på abort er en form for kønsbaseret vold"

2. del: "og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme bedste 
praksis inden for sundhedspleje ved at sikre tilgængelige SRS-
tjenester på primærplejeniveauet kombineret med 
henvisningssystemer for al nødvendig pleje på højere niveau;"
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§ 36
1. del: teksten uden ordene: "understreger imidlertid, at en enkeltpersons 

påberåbelse af en samvittighedsklausul ikke må gå ud over 
patientens ret til fuld adgang til sundhedsydelser;"

2. del: disse ord

§ 38
1. del: teksten uden ordene: "af et barn"
2. del: disse ord

§ 43
1. del: "minder om, at niveauet af amning i WHO's europæiske region er 

det laveste i verden; understreger behovet for større 
bevidstgørelse og oplysninger om fordelene ved amning;"

2. del: "opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at iværksætte 
højprofilerede kampagner, der understreger amningens gavnlige 
virkninger;"

§ 47
1. del: "beklager, at adgang til sikker og lovlig abort fortsat er begrænset 

under covid-19-pandemien med eksempler på tiltag for helt at 
forbyde abort under påskud af, at det er en mindre prioriteret 
tjenesteydelse;"

2. del: "opfordrer indtrængende medlemsstaterne til yderligere at 
gennemføre sikker, fri og afstemt adgang til abort som følge af 
omstændighederne under og efter covid-19-pandemien, ved hjælp 
af f.eks. abortpillen, og at anerkende abortydelser som 
presserende og som en medicinsk procedure og dermed afvise alle 
begrænsninger af adgang hertil;"

§ I
1. del: teksten uden ordene: "nægtelse af lægebehandling baseret på 

personlige overbevisninger;  retlige begrænsninger og praktiske 
hindringer for adgang til abortydelser; nægtelse af abortydelser; "

2. del: disse ord

§ J
1. del: teksten uden ordene: "sikre og lovlige abortydelser og -tjenester, 

herunder behandling af komplikationer efter usikre aborter,"
2. del: disse ord

§ K
1. del: "der henviser til, at SRSR er menneskerettigheder og skal 

respekteres af EU-medlemsstaterne i overensstemmelse med de 
internationale menneskerettighedsstandarder;"

2. del: "der henviser til, at respekt for menneskerettighederne er 
nødvendig for, at et demokrati kan fungere; der henviser til, at 
menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet alle er 
indbyrdes afhængige; der henviser til, at alle EU-medlemsstaterne 
skal respektere alle disse EU-værdier fuldt ud;"
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§ U
1. del: "der henviser til, at abortlovgivning er baseret på national 

lovgivning;"
2. del: "der henviser til, at der, selv når abort er lovligt tilgængelig, ofte er 

en række retlige, kvasiretlige og uformelle hindringer for adgangen 
hertil"

3. del: "herunder en begrænsning af de perioder og situationer, hvori man 
kan få foretaget abort;"

4. del "venteperioder uden lægefaglig begrundelse; mangel på 
uddannede og villige sundhedsprofessionelle og nægtelse af 
lægebehandling på grund af personlige overbevisninger, partisk og 
obligatorisk rådgivning, bevidst misinformation eller 
tredjepartsautorisation, lægefagligt ubegrundede test, krav om 
dokumentation for, at kvinden uden abort vil komme til at lide nød, 
abortens omkostninger og manglende godtgørelse heraf;"

18. 25-året for den internationale konference om befolkning og 
udvikling (ICPD25) (Nairobitopmødet)

Forslag til beslutning: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0365/2021
(kor. udv. FEMM)

div

1/AN + 659, 12, 24

§ 1 § originalteks
t

2/AN + 560, 96, 37

div

1/AN + 572, 66, 55

§ 2 § originalteks
t

2/AN + 464, 157, 72

div

1/AN + 587, 37, 70

§ 3 § originalteks
t

2/AN + 492, 140, 61

div

1/AN + 485, 141, 68

§ 5 § originalteks
t

2/AN + 569, 73, 50
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 454, 163, 75

4/AN + 444, 175, 74

§ 9 § originalteks
t

AN + 572, 49, 74

§ 11 § originalteks
t

AN + 488, 112, 94

§ 13 § originalteks
t

AN + 504, 129, 62

7 The Left AN - 278, 390, 24

8 The Left AN - 257, 407, 30

9 The Left AN - 258, 404, 32

§ 14

§ originalteks
t

AN + 463, 131, 99

div

1/AN + 633, 21, 41

2/AN + 583, 48, 64

§ 16 § originalteks
t

3/AN + 458, 152, 83

§ 17 10 The Left AN + 497, 63, 132

div

1/AN + 661, 9, 23

2/AN + 510, 119, 64

§ 19 § originalteks
t

3/AN + 506, 105, 82

11 The Left AN - 265, 406, 23§ 20

§ originalteks
t

AN + 431, 190, 72

div

1/AN + 664, 12, 19

§ 21 § originalteks
t

2/AN + 498, 98, 97
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 521, 98, 74

div

1/AN + 558, 69, 67

§ 22 § originalteks
t

2/AN + 518, 96, 78

div

1/AN + 686, 4, 5

§ 24 § originalteks
t

2/AN + 451, 146, 97

§ 25 12 The Left AN + 473, 166, 54

div

1/AN + 607, 18, 67

2/AN + 486, 152, 53

§ 26 § originalteks
t

3/AN + 495, 127, 70

div

1/AN + 544, 103, 46

2/AN + 609, 26, 60

3/AN + 515, 120, 59

§ 33 § originalteks
t

4/AN + 493, 130, 70

div

1/AN + 565, 60, 70

§ 36 § originalteks
t

2/AN + 489, 122, 83

div

1/AN + 608, 21, 66

§ 37 § originalteks
t

2/AN + 499, 133, 63
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 38 § originalteks
t

AN + 484, 106, 104

div

1/AN + 576, 77, 42

§ 40 § originalteks
t

2/AN + 491, 142, 61

4 PPE AN - 188, 441, 65

div

1/AN + 415, 149, 130

§ 42

§ originalteks
t

2/AN + 436, 154, 104

§ 43 3 Renew AN + 468, 142, 85

5 PPE AN - 164, 398, 132

div

1/AN + 579, 91, 25

2/AN + 494, 143, 56

§ 44

§ originalteks
t

3/AN + 483, 139, 71

div

1/AN + 548, 126, 19

2/AN + 412, 209, 71

§ 45 § originalteks
t

3/AN + 483, 159, 50

Efter led 13 1 Renew AN + 547, 130, 17

Henvisning 16 § originalteks
t

AN + 539, 71, 85

Henvisning 20 2 Renew AN + 555, 57, 83

div

1/AN + 588, 90, 16

§ A § originalteks
t

2/AN + 492, 151, 50
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ B § originalteks
t

AN + 485, 100, 109

div

1/AN + 638, 35, 22

§ D § originalteks
t

2/AN + 478, 113, 103

div

1/AN + 484, 93, 117

§ E § originalteks
t

2/AN + 546, 45, 104

div

1/AN + 610, 69, 14

§ G § originalteks
t

2/AN + 494, 135, 64

§ I § originalteks
t

AN + 567, 58, 69

6 The Left AN + 486, 163, 46§ J

§ originalteks
t

AN ↓

§ M § originalteks
t

AN + 507, 129, 58

§ N § originalteks
t

AN + 471, 110, 113

§ O § originalteks
t

AN + 490, 93, 111

§ R § originalteks
t

AN + 501, 130, 63

div

1/AN + 643, 24, 27

§ S § originalteks
t

2/AN + 446, 151, 96
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ V § originalteks
t

AN + 454, 159, 80

§ Z § originalteks
t

AN + 508, 69, 115

§ AB § originalteks
t

AN + 444, 103, 147

div

1/AN + 632, 11, 51

§ AC § originalteks
t

2/AN + 472, 161, 60

div

1/AN + 659, 13, 22

§ AG § originalteks
t

2/AN + 496, 113, 85

§ AH § originalteks
t

AN + 487, 161, 46

div

1/AN + 576, 72, 47

§ AI § originalteks
t

2/AN + 494, 135, 65

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 444, 182, 57

Beslutningsforslag B9-0366/2021
(ID)

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: §§ 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; visa 16; §§ B, I, J, M, N, O, R, V, Z, AB, 

AH
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Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 42
1. del: "beklager dybt den fælles erklæring af 14. november 2019 fra 

Nairobitopmødet, som blev afgivet af USA, Brasilien, Hviderusland, 
Egypten, Haiti, Ungarn, Libyen, Polen, Senegal, Saint Lucia og 
Uganda, og som søger at undergrave den fastlagte konsensus og 
deres forpligtelser vedrørende kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder i henhold til ICPD-handlingsprogrammet, 
Beijinghandlingsprogrammet og slutdokumenterne fra deres 
revisionskonferencer;"

2. del: "glæder sig over den seneste ophævelse af den "globale 
mundkurv" og dens indvirkning på kvinders og pigers globale 
sundhedsydelser og rettigheder; gentager sin opfordring til EU og 
dets medlemsstater om at gøre noget ved finansieringshullet på 
dette område ved hjælp af nationale midler og EU-
udviklingsstøtte;"

PPE:
§ 1
1. del: teksten uden ordene: "øget tilgængelighed af præventive midler, 

der har givet kvinder øget kontrol over deres fertilitet, eller"
2. del: disse ord

§ 2
1. del: "glæder sig over og støtter Nairobierklæringen om ΙCPD+25: 

"Accelerating the Promise", opfordringen heri til at intensivere 
indsatsen for en fuldstændig, effektiv og fremskyndet 
gennemførelse og finansiering af ICPD-handlingsprogrammet "

2. del: "og dens mål om at opnå universel adgang til seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder som en del af den universelle 
sygesikring;"

§ 3
1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder" og "og rettigheder"
2. del: disse ord

§ 5
1. del: "bekræfter på ny, at seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder er grundlæggende elementer i den menneskelige 
værdighed og fortsat er afgørende for virkeliggørelsen af 
ligestilling mellem mænd og kvinder;"

2. del: "opfordrer EU og medlemsstaterne til at anerkende kvinders og 
pigers ret til kropslig integritet og selvstændig beslutningstagning;"

3. del: "fordømmer de hyppige krænkelser af kvinders seksuelle og 
reproduktive rettigheder, herunder at de nægtes adgang til 
omfattende seksualundervisning, familieplanlægningstjenester, 
prævention, sundhedspleje for mødre samt sikker og lovlig abort;"

4. del "opfordrer til, at der afsættes et passende budget til ovennævnte 
formål;"



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_DA.docx 26 PE 694.839

§ 16
1. del: teksten uden ordene: "prævention" og "abort"
2. del: "prævention"
3. del: "abort"

§ 19
1. del: teksten uden ordene: "og seksualundervisning" og "anerkender, at 

livskompetencebaseret detaljeret seksualundervisning, der tager 
hensyn til kønsaspektet, og som formidles på en måde, der er i 
overensstemmelse med deres voksende kapacitet, er vigtig for, at 
teenagere og unge kan blive i stand til at beskytte sig selv mod 
utilsigtet graviditet og seksuelt overførte sygdomme, herunder hiv 
og aids, for at fremme værdier som tolerance, gensidig respekt, 
samtykke og ikkevold i relationer, og for at de kan planlægge deres 
liv;"

2. del: "og seksualundervisning"
3. del: "anerkender, at livskompetencebaseret detaljeret 

seksualundervisning, der tager hensyn til kønsaspektet, og som 
formidles på en måde, der er i overensstemmelse med deres 
voksende kapacitet, er vigtig for, at teenagere og unge kan blive i 
stand til at beskytte sig selv mod utilsigtet graviditet og seksuelt 
overførte sygdomme, herunder hiv og aids, for at fremme værdier 
som tolerance, gensidig respekt, samtykke og ikkevold i relationer, 
og for at de kan planlægge deres liv;"

§ 21
1. del: teksten uden ordene: "og forebygge usikre aborter" og "samt pleje 

efter aborter"
2. del: "og forebygge usikre aborter"
3. del: "samt pleje efter aborter"

§ 22
1. del: teksten uden ordene: "herunder foranstaltninger til at forebygge og 

undgå usikre aborter samt pleje efter aborter,"
2. del: disse ord

§ 24
1. del: "fordømmer alle former for kønsrelateret vold, f.eks. fysisk, seksuel 

og psykologisk vold og udnyttelse, massevoldtægt, 
menneskehandel og kvindelig kønslemlæstelse; bemærker, at 
kønsrelateret vold fortsat er en omfattende udfordring i Europa, 
som kræver en koordineret indsats fra sundhedsvæsenet, 
uddannelsessystemet, den sociale og den retslige sektor gennem 
rettighedsbaserede forebyggelses- og reaktionsforanstaltninger 
gennem hele livsforløbet;"

2. del: "er bekymret over de fortsatte angreb på kvinders rettigheder og 
seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, herunder at de 
nægtes adgang til familieplanlægningstjenester, prævention og 
sikker og lovlig abort, og over lovgivning i mange dele af verden, 
herunder i EU, der begrænser disse rettigheder; bekræfter 
uforbeholdent, at nægtelse af adgang til tjenester vedrørende 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder sikker og 
lovlig abort, udgør en form for vold mod kvinder og piger;"
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§ 26
1. del: teksten uden ordene: "og fremme dagsordenen for seksuel og 

reproduktiv sundhed og rettigheder yderligere" og "fremhæver i 
denne forbindelse, at omfattende undervisning i parforhold og 
seksualitet er afgørende for at udvikle børn og unges evner til at 
opbygge ligeværdige, befordrende og trygge forhold uden 
forskelsbehandling, tvang og vold og for at forebygge seksuel og 
kønsrelateret vold samt vold udøvet af seksuelle partnere; 
opfordrer derfor alle medlemsstater til at indføre omfattende 
alderssvarende seksual- og samlivsundervisning for unge i 
skolerne;"

2. del: "og fremme dagsordenen for seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder yderligere"

3. del: "fremhæver i denne forbindelse, at omfattende undervisning i 
parforhold og seksualitet er afgørende for at udvikle børn og unges 
evner til at opbygge ligeværdige, befordrende og trygge forhold 
uden forskelsbehandling, tvang og vold og for at forebygge seksuel 
og kønsrelateret vold samt vold udøvet af seksuelle partnere; 
opfordrer derfor alle medlemsstater til at indføre omfattende 
alderssvarende seksual- og samlivsundervisning for unge i 
skolerne;"

§ 33
1. del: "anerkender, at humanitære kriser skærper udfordringerne i 

forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og 
navnlig rammer de mest sårbare mennesker i det globale Syd;"

2. del: "minder om, at kvinder og piger i kriseområder er særligt udsatte 
for seksuel vold, voldtægt, seksuelt overførte sygdomme, seksuel 
udnyttelse og uønskede graviditeter; understreger vigtigheden af 
adgangen til tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder i sådanne situationer og behovet for at tilpasse den 
humanitære bistand i overensstemmelse hermed; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med deres 
humanitære hjælpeindsats at styrke fokusset på ligestilling og 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder også 
hvad angår uddannelse af humanitære aktører og finansiering, da 
adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje er et basalt behov 
for personer i områder, som behøver humanitær bistand;" uden 
ordene: "understreger vigtigheden af adgangen til tjenester 
vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i 
sådanne situationer og behovet for at tilpasse den humanitære 
bistand;" og "og rettigheder"

3. del: "understreger vigtigheden af adgangen til tjenester vedrørende 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i sådanne 
situationer og behovet for at tilpasse den humanitære bistand;"

4. del "og rettigheder"
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§ 36
1. del: "opfordrer EU til at indtage en stærk lederrolle med hensyn til at 

opnå rettigheder og kønsligestilling for piger og kvinder, herunder i 
dets optræden udadtil ved at gennemføre den ambitiøse 
kønshandlingsplan III for perioden efter 2020;"

2. del: "opfordrer endvidere EU til at afsætte passende midler til seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder og familieplanlægning i sin 
politik for udviklingssamarbejde, især i det nye instrument for 
naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (NDICI), og til at 
udarbejde strategier med henblik på at sikre stabil og kontinuerlig 
levering af alle de nødvendige tjenester;"

§ 37
1. del: teksten uden ordene: "give omfattende seksualundervisning"
2. del: disse ord

§ 40
1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder"
2. del: disse ord

§ 44
1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder" og "herunder deres 

seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder"
2. del: "og rettigheder"
3. del: "herunder deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder"

§ 45
1. del: teksten uden ordene: "bindende" og "og rettigheder"
2. del: "bindende"
3. del: "og rettigheder"

§ A
1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder"
2. del: disse ord

§ D
1. del: "der henviser til, at målene for bæredygtig udvikling også kræver 

universel sygesikring, navnlig ved at sikre adgang til livsvigtige 
sundhedsydelser af høj kvalitet og til sikre og effektive lægemidler 
og vacciner til en overkommelig pris for alle;"

2. del: "der henviser til, at sikring af seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder samt kvinders rettigheder og frihed til at bestemme 
over deres egen krop og deres eget liv er en afgørende 
forudsætning for, at de andre verdensmål kan opfyldes;"
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§ E
1. del: "der henviser til, at 25-året var en anledning for regeringer og 

andre aktører på globalt plan til atter at bekræfte deres støtte til 
dagsordenen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, da 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder stadig nægtes i 
mange lande;"

2. del: "der henviser til, at ICPD er et universelt dokument, som skal 
gennemføres både i og uden for Den Europæiske Union;"

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

§ S
1. del: "der henviser til, at handlingsprogrammet i 1994 opfordrede 

landene til inden 2000 at nedbringe mødredødeligheden til 
halvdelen af niveauet i 1990 og halvere den yderligere inden 2015, 
hvilket ville resultere i en reduktion af mødredødeligheden med 75 
%; der henviser til, at selv om mødredødeligheden på verdensplan 
er faldet med omkring 44 % siden 1995, og der er sket fremskridt i 
alle regioner, spiller teenagegraviditeter stadig en stor rolle i 
forbindelse med mødredødelighed og -sygelighed, idet der hvert år 
dør omkring 70 000 teenagepiger i forbindelse med graviditet eller 
fødsel, og at langt størstedelen af dødsfaldene fortsat finder sted i 
miljøer med få ressourcer eller som resultat af intersektionalitet;"

2. del: "der henviser til, at mødredødelighed som følge af usikre aborter 
og den generelle mødredødelighed nedbringes ved at rydde 
lovmæssige begrænsninger for adgangen til abort af vejen;"

betragtning AC
1. del: "der henviser til, at den globale finansieringsfacilitet siden 2015 

har søgt at tilskynde de nationale regeringer til at øge deres 
udgifter i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling 
på sundhedsområdet;"

2. del: "der henviser til, at genindførelsen og udvidelsen af den "globale 
mundkurv" har haft en skadelig indvirkning på kvinders og pigers 
adgang til omfattende sundhedspleje, herunder seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder;"

§ AG
1. del: "der henviser til, at den europæiske konsensus om udvikling 

omfatter ligestilling mellem kønnene og kvinders og pigers 
menneskerettigheder samt styrkelse og beskyttelse af dem som 
grundlæggende principper og prioriteter inden for alle områder af 
EU's optræden udadtil;"

2. del: "der henviser til, at den også understreger behovet for "universel 
adgang til omfattende information om seksuel og reproduktiv 
sundhed samt uddannelse, herunder omfattende 
seksualundervisning, og sundhedstjenester af god kvalitet og til 
overkommelige priser" og gentager tilsagnet om at bruge mindst 
20 % af EU's bistand på social inklusion og menneskelig udvikling;"
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§ AI
1. del: teksten uden ordene: "og rettigheder"
2. del: disse ord

19. Målrettet EU-regulering samt nærheds- og 
proportionalitetsprincippet - rapport om bedre lovgivning for 
årene 2017, 2018 og 2019

Betænkning: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 3 1 ID AN - 148, 542, 5

Efter § 4 2 ID AN - 147, 541, 7

§ 5 § originalteks
t

AN + 513, 136, 47

div

1/AN + 662, 15, 20

§ 9 § originalteks
t

2/AN + 553, 131, 13

§ 10 3 ID AN - 124, 555, 16

7 PPE AN + 551, 115, 31

div

1/AN ↓

§ 13

§ originalteks
t

2/AN ↓

§ 18 4 ID AN - 83, 541, 71

§ 19 § originalteks
t

AN + 411, 232, 54

Efter § 26 6 Renew AN + 393, 276, 28

§ 33 5 ID AN - 161, 529, 5

div

1/AN + 632, 49, 16

§ 34 § originalteks
t

2/AN + 608, 54, 35
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

3/AN + 680, 5, 12

§ J § originalteks
t

AN + 447, 219, 31

§ N § originalteks
t

AN + 403, 283, 10

div

1/AN + 614, 75, 6

§ P § originalteks
t

2/AN - 216, 470, 10

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 620, 20, 51

Anmodning om særskilt afstemning
PPE: § 19
S&D: §§ J, N, P
ID: § 5
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 13
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer Kommissionen til at vurdere 

muligheden for at indføre en uformel procedure med et "grønt 
kort"; fremhæver Kommissionens tilsagn om i fremtiden at give 
samlede svar, når mindst fire parlamenter har afgivet begrundede 
udtalelser, og til at give mulighed for teknisk fleksibilitet fra sag til 
sag med hensyn til den frist på otte uger, inden for hvilken de 
nationale parlamenter skal afgive deres udtalelser;"

2. del: disse ord

Renew:
§ P
1. del: "der henviser til, at Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet 

som lovgivende organer bør overholde principperne om 
kompetencetildeling, nærhed og proportionalitet;"

2. del: "der henviser til, at udgangspunktet for overholdelse af disse 
principper er streng respekt for de nationale kompetencer, idet EU-
lovgivningen bør afpasses efter borgernes ønsker via dens 
omsætning og gennemførelse på en måde, der altid er i 
overensstemmelse med de nationale lovgivninger, for dermed at 
sikre EU-borgere lige vilkår;"

ID:
§ 9
1. del: teksten uden ordene: "glæder sig over resultaterne og 

anbefalingerne i rapporten fra taskforcen om, at der er EU-
merværdi i alle eksisterende aktivitetsområder, og at taskforcen 
derfor ikke fandt nogen kompetencer eller politikområder i henhold 
til traktaten, som helt eller delvist burde omdelegeres definitivt til 
medlemsstaterne" og "til at gennemføre disse konklusioner og"

2. del: disse ord
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§ 34
1. del: "noterer sig "én ind - én ud-princippet" baseret på inddragelse af 

interessenter, hvorved Kommissionen ønsker at kompensere for 
nyligt indførte byrder, navnlig for mikrovirksomheder og SMV'er 
ved at lette mennesker og virksomheder for tilsvarende byrder på 
EU-plan inden for det samme politikområde; understreger, at 
gennemførelsen af denne tilgang ikke bør være i modstrid med 
målet om bedre regulering, og understreger, at den ikke bør føre til 
automatiske beslutninger om ophævelse af lovgivning eller sænke 
standarderne, og at dens mål bør være at modernisere og 
reformere EU-lovgivningen, for at den kan modstå nye 
samfundsmæssige udfordringer;"

2. del: "understreger, at selv om man bør undgå yderligere unødvendige 
administrative byrder i forbindelse med udformning, omsætning og 
gennemførelse af EU-retsakter, bør dette hverken give sig udslag i 
deregulering eller "nulregulering","

3. del: "og bør heller ikke forhindre medlemsstaternes parlamenter i at 
opretholde eller træffe mere ambitiøse foranstaltninger og indføre 
højere standarder på det sociale område, miljøområdet og for 
forbrugerbeskyttelse i tilfælde, hvor der kun er fastlagt 
minimumsstandarder i EU-lovgivningen;"

20. Kommissionens rapporter 2019-2020 om Bosnien-Hercegovina

Betænkning: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 6 20 ECR AN - 142, 519, 34

Efter § 6 5 Verts/ALE AN - 167, 444, 85

§ 11 21 ECR AN - 137, 526, 32

12 ECR AN - 132, 554, 10§ 18

17 PPE AN - 220, 405, 71

6 Verts/ALE AN - 288, 398, 8

13 ECR AN - 170, 507, 19

18 PPE AN - 290, 379, 27

div

1/AN + 639, 54, 2

§ 21

§ originalteks
t

2/AN + 511, 180, 5
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 37 10 ID AN - 167, 515, 11

§ 38 § originalteks
t

AN + 593, 3, 100

div

1/AN + 542, 98, 54

§ 43 § originalteks
t

2/AN + 604, 40, 50

§ 46 7 Verts/ALE AN - 233, 404, 58

19 PPE AN - 281, 360, 54

div

1/AN + 638, 52, 5

2/AN + 543, 80, 72

§ 47

§ originalteks
t

3/AN + 505, 124, 66

8 Verts/ALE AN - 177, 513, 4§ 56

14 S&D AN - 278, 410, 6

9 Verts/ALE AN - 182, 504, 9

div

1/AN + 559, 130, 5

15 S&D

2/AN - 290, 398, 6

div

1/AN ↓

§ 57

§ originalteks
t

2/AN ↓

1S The Left AN - 111, 574, 10§ 58

16 S&D AN - 270, 418, 7

div

1/AN + 646, 20, 29

§ 81 § originalteks
t

2/AN + 548, 49, 98
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 87 2S The Left AN - 83, 597, 15

§ 89 3S The Left AN - 97, 580, 18

§ 90 11 ID AN - 108, 520, 64

§ 91 4S The Left AN - 81, 597, 17

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 483, 73, 133

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § 38

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 43
1. del: "bifalder den første Sarajevo Pride nogensinde, som blev afholdt 

den 9. september 2019, og forventer, at de seneste 
pandemirelaterede restriktioner ikke forhindrer den i at blive 
genoptaget i den nærmeste fremtid;"

2. del: "minder om behovet for at forbedre situationen for LGBTIQ+-
personer, retsforfølge vold og hadforbrydelser mod dem samt 
fremme deres sociale inklusion og vedtage en relevant 
handlingsplan;"

§ 57
1. del: teksten uden ordene: "såsom de rapporterede tilbagedrivelser ved 

Bosnien-Hercegovinas grænser; opfordrer Kommissionen til at 
indføre en uafhængig overvågnings- og undersøgelsesmekanisme"

2. del: disse ord

§ 81
1. del: teksten uden ordene: "minder om, at overafhængighed af kul 

forsinker den omstilling til vedvarende energi, som skulle have 
været gennemført for længe siden; opfordrer indtrængende 
myndighederne til at træffe foranstaltninger til at udfase 
ineffektive og forurenende kulfyrede kraftværker;"

2. del: disse ord

Verts/ALE:
§ 21
1. del: teksten uden ordene: "helst forud for parlamentsvalget i 2022"
2. del: disse ord
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§ 47
1. del: teksten uden ordene: "fremhæver, at det var muligt at nå til 

enighed om valget i Mostar, hvilket viser politisk vilje til at nå frem 
til et kompromis, og" og "helst [...] forud for parlamentsvalget i 
2022"

2. del: "fremhæver, at det var muligt at nå til enighed om valget i Mostar, 
hvilket viser politisk vilje til at nå frem til et kompromis, og"

3. del: "helst [...] forud for parlamentsvalget i 2022"

PPE:
ændringsforslag 15
1. del: teksten uden ordene: "voldelige", "i strid med internationale 

traktater" og "med hensyn til dens undersøgelser af agenturets 
påståede involvering i krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; forventer, at gruppens rapport tager fuldt hensyn til 
rapporter fra civilsamfundsorganisationer og vidneudsagn fra ofre 
for vold ved EU's grænse;"

2. del: disse ord


