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1. Forenkling af foranstaltninger til gennemførelsen af TEN-T 
***II

Indstilling ved andenbehandling: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning

2. Anvendelse af teknologier til behandling af data med henblik 
på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online 
(midlertidig undtagelse fra direktiv 2002/58/EF ***I

Betænkning: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 39 kor. udv. AN + 537, 133, 24

3. Anerkendelse af tredjelandscertifikater for sejlads på indre 
vandveje ***I

Betænkning: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 646, 24, 25
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4. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2021: overskud fra 
regnskabsåret 2020

Betænkning: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 641, 36, 18

5. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder ***

Henstilling: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesprocedure AN + 546, 69, 79

6. Interbusaftalen: Protokol om regelmæssig og speciel 
regelmæssig international personbefordring med bus ***

Henstilling: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesprocedure AN + 613, 29, 53

7. Fonden for Intern Sikkerhed ***II

Indstilling ved andenbehandling: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (Flertal 
blandt Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets 
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holdning)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Rådets holdning

Forkastelse 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

AN - 132, 558, 4

8. Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond ***II

Indstilling ved andenbehandling: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (Flertal blandt 
Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Rådets holdning

Forkastelse 1 Verts/ALE AN - 143, 516, 35

9. Asyl-, Migrations- og Integrationsfond 2021-2027 ***II

Indstilling ved andenbehandling: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

bemærkninger

Godkendelse uden afstemning
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10. Jernbanesikkerhed og -signaler: Vurdering af status for 
udbygningen af ERTMS 

Betænkning: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 667, 11, 14

11. Handelsrelaterede aspekter og følger af covid-19-udbruddet

Betænkning: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 509, 63, 120

12. Fælles merværdiafgiftssystem: tildeling af 
gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for at fastsætte 
betydningen de termer, der anvendes i visse bestemmelser *

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

bemærkninger

Kommissionens forslag AN + 561, 43, 88

13. Ændringer til Parlamentets forretningsorden 

Betænkning: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (Flertal blandt Parlamentets 
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medlemmer påkrævet for vedtagelse af ændringsforslagene)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag fra 
det 

korresponderende 
udvalg – 

afstemning under 
ét

kor. udv. AN + 669, 14, 12

Artikel 197 3 kor. udv. AN + 480, 180, 35

div

1/AN + 677, 14, 3

2/AN + 401, 103, 187

Artikel 213, § 1 4 kor. udv.

3/AN + 360, 129, 202

Artikel 213, efter § 
1

19 ID AN - 159, 527, 7

Artikel 213, efter § 
3

5 kor. udv. AN - 340, 168, 184

Artikel 223, § 3 14 kor. udv. AN + 538, 142, 15

Forslag til afgørelse AN + 353, 125, 211

Anmodning om særskilt afstemning
ID: ændringsforslag 3, 14
PPE: ændringsforslag 4, 5

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
ændringsforslag 4
1. del: "Formanden og første næstformand for et udvalg må ikke være af 

samme køn." og "Kravet om kønsbalance gælder også for de øvrige 
medlemmer af formandskabet."

2. del: "Formanden og første næstformand for et udvalg må ikke være af 
samme køn."

3. del: "Kravet om kønsbalance gælder også for de øvrige medlemmer af 
formandskabet."
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14. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - 
årsberetning 2020 

Betænkning: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 535, 83, 77

2/AN + 604, 44, 47

3/AN + 536, 148, 11

§ 6 § originalteks
t

4/AN + 681, 4, 10

div

1/AN + 552, 113, 30

2/AN + 676, 14, 5

§ 8 § originalteks
t

3/AN + 548, 120, 27

§ 9 3 ID AN - 154, 535, 4

div

1/AN + 659, 26, 10

2/AN + 658, 26, 11

§ 17 § originalteks
t

3/AN + 561, 118, 16

§ 27 4 ID AN - 163, 516, 14

§ 66 § originalteks
t

AN + 593, 59, 43

§ 68 § originalteks
t

AN + 582, 60, 53

Efter § 76 5 ID AN - 113, 529, 51

div

1/AN + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/AN + 387, 179, 129
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 545, 53, 97

§ 86 § originalteks
t

2/AN + 544, 51, 100

§ 96 6 ID AN - 135, 544, 13

§ C 2 ID AN - 143, 531, 18

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 582, 62, 48

Anmodning om særskilt afstemning
ID: §§ 66, 68

Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
ændringsforslag 1
1. del: teksten uden ordene: "minder om, at Den Europæiske 

Ombudsmand har fundet, at Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds beslutning om ikke at forbyde sin 
administrerende direktør at blive administrerende direktør for en 
finansiel lobbyforening bundede i fejl eller forsømmelser, og at det 
havde været nødvendigt og passende at forbyde jobskiftet;"

2. del: disse ord

§ 86
1. del: "udtrykker sin bekymring over, at de otte næstformænd for EIB ud 

over at varetage sektorspecifikke ansvarsområder fører tilsyn med 
projektforslag fra deres hjemlande og har andre landespecifikke 
ansvarsområder;"

2. del: "beklager, at EIB ikke har imødekommet Parlamentets anmodning 
om at medtage en bestemmelse, der udelukker muligheden for, at 
deres medlemmer kan føre tilsyn med långivning eller 
gennemførelsen af projekter i deres hjemlande, i direktionens 
adfærdskodeks;"
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ID:
§ 8
1. del: "bemærker, at EU ifølge Kommissionens 2030-klimaplan i perioden 

2021-2030 vil skulle investere 350 mia. EUR mere årligt end det 
gjorde i perioden 2011-2020; understreger, at EIB er nødt til at 
spille en endnu større rolle for at udligne dette 
klimainvesteringsunderskud;"

2. del: "opfordrer styrelsesrådet til at udnytte de gunstige 
långivningsbetingelser for EIB til at udstede flere obligationer med 
en længere løbetid og samtidig opretholde sin stærke finansielle 
position;" uden ordene: "udnytte de gunstige 
långivningsbetingelser for EIB til at udstede flere obligationer med 
en længere løbetid og samtidig"

3. del: disse ord

§ 17
1. del: "opfordrer EIB til at bidrage til at tage hånd om de systemiske 

mangler, der hindrer visse regioner eller lande i at drage fuld nytte 
af EIB's finansielle muligheder"

2. del: "ved bl.a. at styrke sine bestræbelser på at udvide 
udlånsaktiviteterne og stille teknisk hjælp og rådgivningsstøtte til 
rådighed, især i regioner, der kun tiltrækker små investeringer, og 
som under den pandemirelaterede krise ikke har haft 
nævneværdig gavn af undtagelserne fra reglerne om statsstøtte på 
grund af statens manglende finansielle kapacitet eller råderum;" 
uden ordene: "ved" og "at styrke sine bestræbelser på at udvide 
udlånsaktiviteterne"

3. del: disse ord

Verts/ALE, ID:
§ 6
1. del: "bemærker, at EIB er en højt gearet institution;"
2. del: "opfordrer EIB's aktionærer til at overveje, hvad der er den 

optimale egenkapitalstruktur og blive enige om en kapitalforhøjelse 
både i form af kontante midler og i form af indløselig kapital; 
understreger, at en kapitalforhøjelse bør gå hånd i hånd med større 
gennemsigtighed, demokratisk ansvarlighed, effektivitet i 
forvaltningsstrukturen og øget miljømæssig bæredygtighed;" uden 
ordene: "og blive enige om en kapitalforhøjelse både i form af 
kontante midler og i form af indløselig kapital; understreger, at en 
kapitalforhøjelse bør gå hånd i hånd med" og "større 
gennemsigtighed, demokratisk ansvarlighed, effektivitet i 
forvaltningsstrukturen og øget miljømæssig bæredygtighed;"

3. del: "og blive enige om en kapitalforhøjelse både i form af kontante 
midler og i form af indløselig kapital; understreger, at en 
kapitalforhøjelse bør gå hånd i hånd med"

4. del "større gennemsigtighed, demokratisk ansvarlighed, effektivitet i 
forvaltningsstrukturen og øget miljømæssig bæredygtighed;"
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15. Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle 
aktiviteter - årsberetning 2019

Betænkning: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 7 1 PPE AN - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE AN - 171, 450, 74

Efter § 23 3 PPE AN - 319, 347, 29

4S PPE AN - 281, 377, 37§ 25

9 ID AN - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE AN - 258, 418, 19

§ 36 10 ID AN - 84, 605, 4

§ 38 11 ID AN - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE AN - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE AN - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE AN - 255, 410, 30

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 542, 82, 68

16. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: 
Genetisk modificeret DAS-81419-2-sojabønne

Forslag til beslutning: B9-0372/2021

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

bemærkninger

Beslutningsforslag  B9-0372/2021 
(ENVI)

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 470, 199, 23
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17. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: 
Genetisk modificeret DAS-81419-2 × DAS–44406–6-sojabønne

Forslag til beslutning: B9-0373/2021

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

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0373/2021 
(ENVI)

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 470, 199, 23

18. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: 
Genetisk modificeret 1507 × MIR162 × MON810 × NK603-majs 
og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af 
de enkelte transformationsbegivenheder 1507, MIR162, 
MON810 og NK603

Forslag til beslutning: B9-0374/2021

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

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0374/2021 
(ENVI)

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 470, 200, 22
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19. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: 
Genetisk modificeret Bt 11-majs (SYN-BTØ11-1)

Forslag til beslutning: B9-0375/2021

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

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0375/2021 
(ENVI-udvalget)

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 470, 200, 22

20. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af 
svig - årsrapport 2019

Betænkning: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 2 3 S&D AN + 653, 4, 38

div

1/AN + 659, 23, 13

§ 39 § originalteks
t

2/AN + 463, 171, 61

div

1/AN + 664, 23, 8

§ 40 § originalteks
t

2/AN + 464, 170, 61

div

1/AN + 648, 26, 21

§ 51 § originalteks
t

2/AN + 391, 192, 112

4 S&D AN + 327, 312, 56

div

§ 64

§ originalteks
t

1/AN ↓
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN ↓

§ 65 § originalteks
t

AN + 427, 146, 120

div

1/AN + 576, 31, 88

§ 70 § originalteks
t

2/AN + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE AN + 646, 29, 20

§ I 1 PPE AN + 564, 17, 114

Beslutnignsforslag (teksten som helhed) AN + 534, 34, 124

Anmodning om særskilt afstemning
S&D: § 65

Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
§ 64
1. del: teksten uden ordene: "minder om, at Rådet for så vidt angår de 

kandidater, der var indstillet af Belgien, Bulgarien og Portugal, ikke 
fulgte udvælgelsespanelets prioriteringsrækkefølge;"

2. del: disse ord

§ 70
1. del: teksten uden ordene: "såsom Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Ungarn, 

Malta og Slovakiet;"
2. del: disse ord

PPE:
§ 39
1. del: teksten uden ordet: "fuld"
2. del: dette ord

§ 40
1. del: teksten uden ordet: "fuldstændig"
2. del: dette ord
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§ 51
1. del: "glæder sig over vedtagelsen af Kommissionens nye strategi til 

bekæmpelse af svig den 29. april 2019; glæder sig over 
nultolerancepolitikken over for svig; glæder sig over genindførelsen 
af Kommissionens samlede oversigt over svig ved at give OLAF en 
stærkere rådgivende og tilsynsførende rolle;"

2. del: "minder om, at strategien kun omfatter en bindende handlingsplan 
for Kommissionens tjenestegrene og forvaltningsorganer, til trods 
for at de fleste ansvarsområder henhører under medlemsstaterne; 
opfordrer til en ensartet tilgang, som også bør omfatte 
medlemsstaterne;"

21. Havvindmølleparkers og andre vedvarende energisystemers 
indvirkning på fiskerisektoren

Betænkning: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

bemærkninger

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 512, 21, 159

22. Connecting Europe-faciliteten ***II

Indstilling ved andenbehandling: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (Flertal blandt Parlamentets medlemmer 
påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning) 

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Rådets holdning

Forkastelse 1 Verts/ALE AN - 114, 518, 58
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23. Nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den 
protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af 
EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden ***

Henstilling: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

bemærkninger

Godkendelsesproced
ure

AN + 627, 40, 29

24. Forvaltning af aktiverne i EKSF under afvikling og af Kul- og 
Stålforskningsfondens aktiver *

Betænkning: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

bemærkninger

Enkelt afstemning AN + 600, 42, 54

25. Visuminformationssystemet (VIS): behandling af 
visumansøgninger ***II

Indstilling ved andenbehandling: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (Flertal blandt 
Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Rådets holdning

Forkastelse 1 The Left AN - 114, 578, 4
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26. Visuminformationssystem (VIS): betingelserne for adgang til 
andre EU-informationssystemer med henblik på VIS ***II

Indstilling ved andenbehandling: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (Flertal blandt 
Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Rådets holdning

Forkastelse 1 The Left AN - 113, 577, 6

27. Fond for Integreret Grænseforvaltning: Instrument for 
finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpoliti 2021-
2027 ***II

Indstilling ved andenbehandling: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (Flertal blandt 
Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag om forkastelse af Rådets holdning

Forkastelse 1 The Left AN - 84, 496, 111

28. Borgerdialog og borgernes deltagelse i EU's 
beslutningstagning

Betænkning: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 3 § originalteks
t

AN + 366, 317, 9

div§ 4 § originalteks
t

1/AN + 661, 6, 25
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 394, 277, 21

1 medlemme
r

AN - 297, 376, 17

div

1/AN + 574, 78, 38

§ 5

§ originalteks
t

2/AN + 357, 321, 14

2 medlemme
r

AN + 453, 214, 25§ 13

§ originalteks
t

AN ↓

§ 19 3 medlemme
r

AN - 318, 357, 17

div

1/AN + 536, 144, 12

§ 26 § originalteks
t

2/AN - 336, 339, 17

div

1/AN + 667, 19, 6

§ 33 § originalteks
t

2/AN + 370, 288, 34

div

1/AN + 602, 80, 10

§ 34 § originalteks
t

2/AN + 368, 291, 33

div

1/AN + 577, 103, 12

§ 35 § originalteks
t

2/AN + 368, 310, 14

§ 38 4 medlemme
r

AN + 471, 208, 12

div§ 49 § originalteks
t

1/AN + 666, 7, 18
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 374, 294, 23

§ 51 § originalteks
t

AN + 362, 312, 17

div

1/AN + 593, 32, 66

§ 54 § originalteks
t

2/AN + 357, 321, 13

§ 55 § originalteks
t

AN + 368, 285, 38

§ 58 § originalteks
t

AN + 357, 314, 20

§ 59 § originalteks
t

AN + 357, 310, 24

§ 62 § originalteks
t

AN + 364, 290, 37

§ 63 5 medlemme
r

AN - 192, 423, 76

div

1/AN + 665, 18, 8

§ B § originalteks
t

2/AN + 459, 177, 55

§ J § originalteks
t

AN + 448, 186, 57

div

1/AN + 571, 107, 13

§ R § originalteks
t

2/AN + 427, 244, 20

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 537, 125, 33

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; § J
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Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer 
§ B
1. del: "der henviser til, at ifølge Eurobarometer-undersøgelsen om aktivt 

medborgerskab i juni 2020 anså 55 % af respondenterne det at 
stemme ved det europæiske valg som den mest effektive måde til 
at sikre, at deres stemmer bliver hørt af beslutningstagerne på EU-
plan; der henviser til, at målet er løbende at forbedre den måde, 
som demokratiet fungerer på i EU, og flere Eurobarometer-
undersøgelser viser, at borgerne ikke er tilfredse med den måde, 
demokratiet fungerer på; der henviser til, at denne opfattelse ikke 
kun er målt på EU-plan, men også på nationalt plan;"

2. del: "der henviser til, at en betydelig del af EU-borgerne ikke føler, at 
de bliver hørt, og betragter EU som en fjern enhed;"

§ R
1. del: teksten uden ordene: "der henviser til, at manglen på 

gennemsigtighed forhindrer offentlig debat om et hvilket som helst 
stykke lovgivning;"

2. del: disse ord

§ 4
1. del: teksten uden ordene: "og nye bør udvikles "
2. del: disse ord

§ 5
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

forpligte sig til at fremsætte et lovgivningsforslag efter 
Parlamentets vedtagelse af en sådan INL; foreslår i den forbindelse 
at ændre den nuværende rammeaftale mellem Parlamentet og 
Kommissionen;"

2. del: disse ord

§ 26
1. del: "foreslår at oprette et europæisk netværk for undervisning i 

medborgerkundskab som en platform for udveksling af bedste 
praksis og viden om metoder til at styrke den europæiske 
dimension af undervisning i medborgerkundskab, understreger 
behovet for nye modeller og instrumenter for undervisning i 
medborgerkundskab;"

2. del: "såsom oprettelse af et europæisk agentur for undervisning i 
medborgerkundskab;"
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§ 33
1. del: teksten uden ordene: "fuldt udt" og "understreger derfor 

vigtigheden af permanente deltagelsesmekanismer, der gør det 
lettere for borgerne at deltage i beslutningstagningen i EU og 
tilskynder dem til dette ud over valghandlinger og andre 
eksisterende kanaler og instrumenter; støtter foranstaltninger til 
bevidstgørelse om disse mekanismer for at maksimere deres 
virkning og effektivitet; understreger behovet for sådanne 
mekanismer på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan og for 
passende horisontal og vertikal koordinering mellem institutioner 
på forskellige niveauer;"

2. del: disse ord

§ 34
1. del: teksten uden ordene: "påvirkning af årlige politiske eller 

lovgivningsmæssige prioriteter"
2. del: disse ord

§ 35
1. del: teksten uden ordene: "deltagelsesbaseret budgetlægning"
2. del: disse ord

§ 49
1. del: "mener, at borgerdeltagelsesprocesser skal overholde den højest 

mulige grad af gennemsigtighed; bemærker, at gennemsigtighed 
og åbne data styrker tilliden til offentlige institutioner og dermed 
deres legitimitet; understreger, at fremme af den demokratiske 
legitimitet i EU-institutionerne gennem inddragelse af borgerne 
kræver en større forståelse for EU's beslutningstagning;"

2. del: "opfordrer til at oprette en standard for offentlighed i forvaltningen 
på EU-plan, som kan tjene som grundlag for andre 
forvaltningsniveauer;"

§ 54
1. del: "forpligter sig til sammen med de andre EU-institutioner og 

interessenter at styrke yderligere kanaler for borgernes input,"
2. del: "herunder udvidelse af borgerdialoger og etablering af en 

permanent mekanisme til borgernes deltagelse med en formelt 
bindende opfølgningsproces;"

Diverse
Loránt Vincze (PPE-gruppen) havde ligeledes støttet ændringsforslag 5 og 
havde ikke støttet ændringsforslag 4.
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29. Samarbejdet mellem EU og NATO inden for rammerne af de 
transatlantiske forbindelser

Betænkning: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 9 7 ordfører AN + 576, 73, 35

Efter § 9 8 ordfører AN + 568, 93, 23

§ 10 9 ordfører AN + 565, 79, 40

§ 13 10 ordfører AN + 568, 77, 39

§ 15 11 ordfører AN + 568, 48, 68

§ 16 12 ordfører AN + 584, 83, 17

§ 20 13 ordfører AN + 578, 77, 27

§ 22 14 ordfører AN + 584, 77, 22

§ 33 15 ordfører AN + 567, 80, 36

§ 48 16 ordfører AN + 564, 94, 26

§ 53 17 ordfører AN + 568, 80, 33

1 ordfører AN + 591, 42, 51Efter henvisning 
22

2 ordfører AN + 591, 42, 51

3 ordfører AN + 591, 42, 51

4 ordfører AN + 588, 61, 35

Efter henvisning 
39

5 ordfører AN + 600, 7, 76

§ B 6 ordfører AN + 592, 46, 46

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 493, 90, 103



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_DA.docx 24 PE 695.753

30. Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og 
udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020

Betænkning: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Alternativt 
beslutningsforslag

1 ECR AN - 137, 539, 15

§ 2 5 medlemme
r

AN - 315, 337, 39

Efter § 2 6 medlemme
r

AN + 389, 287, 15

Efter § 8 7 medlemme
r

AN + 428, 176, 87

8 medlemme
r

AN + 369, 298, 23

div

1/AN ↓

§ 13

§ originalteks
t

2/AN ↓

Efter § 13 9 medlemme
r

AN - 315, 330, 46

§ 17 § originalteks
t

AN + 482, 143, 64

Efter § 17 10 medlemme
r

AN + 399, 267, 24

div

1/AN + 656, 14, 21

2/AN + 510, 93, 88

§ 22 § originalteks
t

3/AN + 431, 150, 109

§ 42 11 medlemme
r

AN - 311, 351, 29

div§ 56 § originalteks
t

1/AN + 501, 86, 104
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 341, 328, 22

§ 58 12 medlemme
r

AN + 362, 232, 97

§ S 2 medlemme
r

AN + 308, 269, 113

div

1/AN + 597, 17, 77

2/AN + 490, 116, 83

§ AA § originalteks
t

3/AN + 505, 127, 58

Efter § AA 3 medlemme
r

AN + 381, 289, 20

div

1/AN + 568, 93, 29

§ AB § originalteks
t

2/AN + 496, 120, 74

§ BA 4 medlemme
r

AN - 304, 311, 76

Beslutningsforslag (EMPL)
(teksten som helhed)

AN + 479, 103, 113

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer § 17

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 13
1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde og 

vedtage en ensartet definition af  afhængighed af andres hjælp, 
der også tager hensyn til uformelle plejeres behov; understreger, 
at det, med henblik på etablering af effektive plejesystemer for 
afhængige personer, navnlig ældre, er nødvendigt at vedtage en 
fælles definition og et system til vurdering af graden af 
afhængighed;"

2. del: "understreger behovet for at fremme strategier for personligt 
tilpasset kvalitetsstøtte til afhængige personer; understreger, at 
der bør tages hensyn til de specifikke behov hos personer med 
forskellige sygdomme, herunder neurodegenerative sygdomme 
som Alzheimers og demens, fra diagnose til behandling og 
langtidspleje;"
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§ AA
1. del: "der henviser til, at alle politikker vedrørende demografiske 

muligheder og udfordringer skal anlægge en inklusiv, rettigheds- 
og evidensbaseret og menneskecentreret tilgang og skal sikre 
principperne om ligestilling, navnlig ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling, og sikre kvinders rettigheder,"

2. del: "herunder deres seksuelle og reproduktive rettigheder samt 
økonomiske rettigheder; der henviser til, at håndteringen af de 
demografiske udfordringer på ingen måde må undergrave 
individets reproduktive selvbestemmelse;"

3. del: "der henviser til, at adgangen til seksuelle og reproduktive 
sundhedsydelser og produkter er særdeles vigtig for fysisk, mental 
og social velvære;"

§ AB
1. del: "der henviser til, at EU's politikker og aktioner vedrørende aldring 

og demografisk forandring skal være i fuld overensstemmelse med 
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene 2020-2025;"

2. del: "der henviser til, at der er en tæt sammenhæng mellem 
demografiske udfordringer og integration af kønsaspektet, hvilket 
bør afspejles i de relevante politiske tiltag;"

§ 22
1. del: "minder om, at højere fødselstal kræver flere jobmuligheder, stabil 

beskæftigelse og stabile boliger, anstændige arbejds- og 
boligforhold, fleksible arbejdsordninger, generøs familiestøtte og 
betalt barselsorlov for begge forældre, børnepleje af høj kvalitet fra 
de første år og frem og en lige fordeling af ubetalt pleje og ansvar i 
hjemmet mellem mænd og kvinder; understreger, at det i lyset af 
demografiske ændringer og den forventede stigning i den 
forventede levetid er afgørende at sikre kvinders fulde deltagelse 
på arbejdsmarkedet uden karrierepauser, afbrydelser eller 
overgang til deltidsarbejde og midlertidigt arbejde, da det vil 
reducere kvinders risiko for fattigdom i alderdommen;"

2. del: "opfordrer derfor medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
gennemføre og implementere direktivet om balance mellem 
arbejdsliv og privatliv"

3. del: "og anmoder dem om at gå videre end minimumsstandarderne i 
direktivet;"

§ 56
1. del: teksten uden ordet: "lovgivnings" (del af ordet "lovgivningsramme)
2. del: dette ord

Diverse
Eider Gardiazabal Rubial (S&D-gruppen) havde ligeledes støttet 
ændringsforslag 2-12.
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31. Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den 
generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens 
budget

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 548, 111, 36

§ 7 § originalteks
t

2/AN - 198, 482, 15

Efter § 27 1 medlemme
r

AN - 308, 349, 37

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 529, 150, 14

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer 
§ 7
1. del: "Anmoder om, at Kommissionen regelmæssigt og proaktivt 

aflægger rapport til Parlamentet mindst to gange om året om nye 
og igangværende sager, der undersøges, begyndende med de 
første sager så hurtigt som muligt;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at påbegynde sin rapportering om de 
første tilfælde, der undersøges, til Europa-Parlamentet senest i 
oktober 2021;"

32. Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner 
(EU's Magnitskij-lov)

Forslag til beslutning: B9-0371/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag B9-0371/2021
(AFET-udvalget)

div

1/AN + 608, 56, 29

§ 1 § originalteks
t

2/AN + 470, 193, 27
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 632, 27, 34

§ 7 § originalteks
t

2/AN + 588, 79, 26

div

1/AN + 607, 54, 31

§ 15 § originalteks
t

2/AN + 595, 86, 11

div

1/AN + 601, 54, 37

§ 18 § originalteks
t

2/AN + 597, 68, 27

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 584, 73, 33

Anmodning om opdelt afstemning
The Left:
§ 7
1. del: teksten uden ordene: "er overbevist om effektiviteten af den nye 

ordning, herunder dens afskrækkende virkninger;"
2. del: disse ord

§ 15
1. del: teksten uden ordene: "samt den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP);"

2. del: disse ord
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§ 18
1. del: teksten uden ordene: "Organisationen for Sikkerhed og 

Samarbejde i Europa, NATO"
2. del: disse ord

ECR, ID:
§ 1
1. del: "glæder sig over vedtagelsen af den globale EU-ordning for 

menneskerettighedssanktioner (EU's sanktionsordning) som en 
væsentlig udvidelse af EU's værktøjskasse vedrørende 
menneskerettigheder og udenrigspolitik, som styrker EU's rolle 
som en global menneskerettighedsaktør, der kan træffe restriktive 
foranstaltninger mod fysiske og juridiske personer, der er 
involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne overalt 
i verden; understreger, at den nye ordning skal være en del af en 
bredere, sammenhængende og klart defineret strategi, som tager 
hensyn til EU's udenrigspolitiske målsætninger; understreger, at 
strategien også bør have til formål at indkredse specifikke 
benchmarks, der er knyttet til målsætningerne, og fastlægge, 
hvordan sanktioner kan bidrage til at opfylde disse benchmarks;"

2. del: "beklager imidlertid, at Rådet har valgt at anvende 
beslutningstagning med enstemmighed i stedet for kvalificeret 
flertal, når den nye ordning anvendes, og gentager sin opfordring 
til indførelse af beslutningstagning med kvalificeret flertal i 
forbindelse med vedtagelse af sanktioner i henhold til EU's 
sanktionsordning for menneskerettigheder;"

33. Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer

Betænkning: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 668, 4, 23

§ 8 § originalteks
t

2/AN + 483, 196, 16

§ 14 § originalteks
t

AN + 525, 148, 22

div§ 17 § originalteks
t

1/AN + 494, 140, 60
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 676, 10, 9

3/AN + 527, 149, 19

div

1/AN + 368, 312, 15

§ 18 § originalteks
t

2/AN + 553, 130, 12

1 medlemme
r

AN + 279, 252, 164

div

1/AN ↓

§ 30

§ originalteks
t

2/AN ↓

§ I § originalteks
t

AN + 526, 148, 21

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 505, 134, 54

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer § 14; § I

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 8
1. del: "finder det afgørende, at EU's visumpolitik er effektiv, brugervenlig 

og sikker, og glæder sig i den forbindelse over, at Kommissionen 
agter at digitalisere visumproceduren senest i 2025;"

2. del: "mener, at integrationen af tredjelandsstatsborgere, der er 
fastboende i medlemsstaterne, er afgørende for at fremme 
økonomisk og social samhørighed, og opfordrer derfor til, at det 
overvejes at harmonisere minimumsreglerne for udstedelse af 
langtidsvisa og opholdstilladelser;"
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§ 17
1. del: "er dybt bekymret over de vedvarende og alvorlige indberetninger 

om vold og tilbagedrivelser ved de ydre grænser, herunder fra én 
medlemsstat til en anden og derefter til et land uden for EU;"

2. del: "gentager, at medlemsstaterne har en forpligtelse til at forhindre 
ulovlig grænsepassage, og minder om, at denne forpligtelse ikke 
berører rettighederne for personer, der søger international 
beskyttelse;"

3. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og 
gennemføre effektive, uafhængige og hurtige undersøgelser af alle 
påstande om tilbagedrivelser og mishandling ved grænserne og til 
at sikre, at mangler straks afhjælpes;"

§ 18
1. del: "bemærker, at der mangler passende overvågningsmekanismer til 

at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincippet i forvaltningen af de ydre grænser, og mener, 
at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA) skal tildeles en styrket operationel rolle i denne henseende, 
herunder gennem Schengenevaluerings- og 
overvågningsmekanismen;"

2. del: "bemærker, at der mangler passende overvågningsmekanismer til 
at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincippet i forvaltningen af de ydre grænser, og mener, 
at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA) skal tildeles en styrket operationel rolle i denne henseende, 
herunder gennem Schengenevaluerings- og 
overvågningsmekanismen;"

§ 30
1. del: teksten uden ordene: "foranstaltninger og afhjælpe eventuelle 

konstaterede mangler, navnlig med hensyn til 
personaleuddannelse, bemandingsniveau og 
overvågningskapacitet ved landgrænserne;"

2. del: disse ord
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34. Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I

Betænkning: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag 
fra det 

korresponderende 
udvalg - 

afstemning under 
ét

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

kor. udv. AN + 585, 22, 86

div

1/AN + 630, 25, 38

Artikel 9, § 1, litra 
a

74 kor. udv.

2/AN + 425, 260, 8

div

1/AN + 631, 25, 37

Artikel 23, § 1, 
litra a

126 kor. udv.

2/AN + 424, 262, 7

Efter artikel 29 144 kor. udv. AN + 560, 121, 12

97 kor. udv. AN + 434, 202, 57Efter artikel 12

154 PPE AN ↓

Artikel 31, efter § 
2

155 PPE AN - 274, 411, 8

div

1/AN + 655, 17, 21

1 kor. udv.

2/AN + 579, 71, 43

div

1/AN + 656, 7, 30

Efter § 1

2 kor. udv.

2/AN + 548, 85, 60

divBetragtning 2 3 kor. udv.

1/AN + 668, 20, 5
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

2/AN + 538, 94, 61

Efter betragtning 
24

153 PPE AN - 302, 371, 20

Kommissionens forslag AN + 587, 28, 81

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: ændringsforslag 144

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
ændringsforslag 74
1. del: teksten uden ordene: "indehavere af markedsføringstilladelser og 

andre relevante aktører i lægemiddelforsyningskæden samt med"
2. del: disse ord

ændringsforslag 126
1. del: teksten uden ordene: "producenterne og andre relevante aktører i 

lægemiddelforsyningskæden samt med"
2. del: disse ord

ID:
ændringsforslag 1
1. del: teksten uden ordene: "Covid-19-pandemien har fremhævet de 

risici, som rovdrift på vilde dyr og andre naturressourcer og det 
accelererede tab af biodiversitet på jorden indebærer for 
menneskers sundhed.", "og covid-19", "bl.a. det coronavirus, som 
forårsager covid-19" og "Ifølge Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) anslås det, at der findes 1,7 millioner 
hidtil uopdagede vira i pattedyr og fugle som værtsdyr. Af disse 
vira kan mellem 631 000 og 827 000 inficere mennesker."

2. del: disse ord

ændringsforslag 2
1. del: teksten uden ordene: "Covid-19-pandemien er et klart eksempel 

på, at der er behov for at styrke "
2. del: disse ord

ændringsforslag 3
1. del: teksten uden ordene: "styrke Unionens rolle, så den kan være", "på 

en harmoniseret måde", og "dens sundhedsagenturers 
utilstrækkelige mandat og ressourcer"

2. del: disse ord



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_DA.docx 34 PE 695.753

35. Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I

Betænkning: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstem
ning

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag 
fra det  

korresponderende 
udvalg - 

afstemning under 
ét

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

kor. udv. AN + 551, 94, 48

div

1/AN + 565, 46, 81

2 kor. udv.

2/AN + 546, 134, 12

4 kor. udv. AN + 548, 139, 5

div

1/AN + 612, 22, 59

2/AN + 551, 129, 13

3/AN + 541, 68, 83

4/AN + 593, 51, 49

5 kor. udv.

5/AN + 373, 306, 14

7 kor. udv. AN + 546, 111, 36

9 kor. udv. AN + 536, 138, 19

div

1/AN + 556, 87, 50

Ændringsforslag 
fra det 

korresponderende 
udvalg - særskilt 

afstemning

11 kor. udv.

2/AN + 577, 56, 60
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstem
ning

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

16 kor. udv. AN + 515, 162, 15

25 kor. udv. AN + 540, 101, 51

div

1/AN + 608, 49, 36

35 kor. udv.

2/AN + 548, 140, 5

div

1/AN + 614, 72, 7

51 kor. udv.

2/AN + 525, 140, 28

div

1/AN + 555, 56, 82

53 kor. udv.

2/AN + 378, 287, 28

div

1/AN + 551, 87, 55

57 kor. udv.

2/AN + 602, 79, 12

div

1/AN + 663, 26, 4

58 kor. udv.

2/AN + 533, 127, 32

div

1/AN + 500, 139, 53

60 kor. udv.

2/AN + 345, 327, 20

div

1/AN + 610, 30, 53

2/AN + 515, 161, 16

61 kor. udv.

3/AN + 523, 133, 36

62 kor. udv. div
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstem
ning

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1/AN + 554, 127, 11

2/AN + 359, 311, 22

63 kor. udv. AN + 549, 132, 12

64 kor. udv. AN + 579, 94, 20

65 kor. udv. AN + 539, 99, 54

69 kor. udv. AN + 547, 109, 37

div

1/AN + 643, 36, 14

73 kor. udv.

2/AN + 361, 315, 16

div

1/AN + 538, 149, 6

91 kor. udv.

2/AN + 417, 246, 30

div

1/AN + 606, 58, 29

2/AN + 560, 105, 28

3/AN + 547, 138, 7

4/AN + 532, 141, 20

95 kor. udv.

5/AN + 594, 87, 12

div

1/AN + 562, 18, 113

99 kor. udv.

2/AN + 550, 137, 6

div

1/AN + 619, 20, 54

108 kor. udv.

2/AN + 547, 137, 8
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Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstem
ning

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Ændringsforslag til artikel 3

§ 1, efter litra a 121 ECR AN - 334, 349, 9

§ 1, efter led 4 122 ECR AN - 174, 511, 8

§ 1, efter litra d 123 ECR AN - 169, 504, 20

div

1/AN + 506, 167, 19

59 kor. udv.

2/AN + 342, 322, 27

§ 1, litra e

§ originaltek
st

AN ↓

§ 1, efter litra h 124 ECR AN - 316, 362, 15

§ 1, litra i 125 ECR AN - 129, 549, 15

Ændringsforslag til artikel 4

Efter § 2 126 ECR AN - 111, 553, 29

betragtninger

3 kor. udv. AN + 550, 68, 75

div

1/AN ↓

Betragtning 5

§ originaltek
st

2/AN ↓

Kommissionens forslag AN + 518, 130, 47

Anmodning om særskilt afstemning
ID: ændringsforslag 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; artikel 3, § 1, litra 

e
ECR: ændringsforslag 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69
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Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
ændringsforslag 53
1. del: “at anlægge en "tænk bæredygtighed først"-tilgang i 

retningslinjerne for bedre regulering og den tilhørende 
værktøjskasse,“

2. del: “bl.a. ved at integrere og operationalisere princippet om "ikke at 
gøre væsentlig skade" som omhandlet i artikel 17 i 
klassificeringsforordningen“

ændringsforslag 59
1. del: teksten uden ordene: "og senest i 2025"
2. del: disse ord

ændringsforslag 60
1. del: teksten uden ordene: "og senest i 2025"
2. del: disse ord

ændringsforslag 62
1. del: teksten uden ordene: "med det formål gradvist at øge disse mål 

inden for rammerne af den efterfølgende FFR"
2. del: disse ord

ændringsforslag 73
1. del: teksten uden ordene: "EU-dækkende retlig"
2. del: disse ord

ændringsforslag 91
1. del: “fremme af bæredygtig virksomhedsledelse og fastsættelse af 

obligatoriske krav om rettidig omhu på EU-plan“
2. del: “og hensyntagen til disse krav i forbindelse med gennemførelsen af 

Unionens handelspolitik, herunder i forbindelse med ratificering af 
handels- og investeringsaftaler“

The Left:
ændringsforslag 57
1. del: teksten uden ordene: "uden at dette berører det europæiske 

semester,"
2. del: disse ord

ID:
ændringsforslag 2
1. del: teksten uden ordene: "Der er imidlertid også brug for systemiske 

langsigtede rammer med bindende mål i forhold til klima- og 
miljømål."

2. del: disse ord
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betragtning 5
1. del: "Europa-Kommissionen reagerede på de udfordringer, der blev 

identificeret i SOER 2020, ved at vedtage den europæiske grønne 
pagt: en ny vækststrategi for den grønne og den digitale omstilling, 
der har til formål at omdanne Unionen til et retfærdigt og 
velstående samfund med en konkurrencedygtig, klimaneutral og 
ressourceeffektiv økonomi."

2. del: "Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) blev Unionens 
målsætning om at opnå klimaneutralitet inden 2050 fastsat"

ændringsforslag 11
1. del: "Det 8. miljøhandlingsprogram bør som Unionens overordnede 

miljøhandlingsprogram bygge på og fremme gennemførelsen af 
målsætningerne i den europæiske grønne pagt i 
overensstemmelse med det langsigtede mål om at "leve et godt liv 
inden for planetens grænser" senest i 2050 i tråd med det, som 
allerede er fastsat i det 7. miljøhandlingsprogram. Programmet bør 
desuden være i fuld overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden 
og FN's mål for bæredygtig udvikling (verdensmålene), som er 
integrerede og udelelige, og fremme gennemførelsen og 
opfyldelsen af disse, samt være i overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, FN's konvention om biologisk mangfoldighed og andre 
relevante internationale aftaler."

"2. del: "Det 8. miljøhandlingsprogram bør muliggøre en EU-økonomi, som 
sikrer velfærd inden for planetens grænser, hvor vækst er 
regenerativ, og det bør desuden sikre, at miljø- og 
klimaomstillingen sker på en retfærdig og inklusiv måde og 
samtidig bidrage til at mindske uligheder."

ændringsforslag 35
1. del: "Med denne afgørelse fastlægges et generelt handlingsprogram på 

miljøområdet for perioden indtil den 31. december 2030 (herefter 
"det 8. miljøhandlingsprogram"). Den fastlægger de prioriterede 
mål, udpeger betingelserne for deres opfyldelse og de 
foranstaltninger, der er nødvendige for opfyldelse af disse 
betingelser. Den fastlægger en overvågningsramme for måling og 
vurdering af Unionens og dens medlemsstaters fremskridt med 
hensyn til at opnå de prioriterede mål."

"2. del: "Den opretter desuden en styringsmekanisme med henblik på at 
sikre fuld opnåelse af de prioriterede mål."

ændringsforslag 99
1. del: "Indikatorer, overvågningsramme"
"2. del: "og forvaltning"

ECR:
ændringsforslag 51
1. del: teksten uden ordene: "herunder i overensstemmelse med artikel 

17 i klassificeringsforordningen;"
"2. del: disse ord
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ændringsforslag 58
1. del: teksten uden ordene: "i overensstemmelse med Unionens strategi 

for bæredygtig finansiering, herunder foranstaltninger, der er 
fastsat i klassificeringsforordningen og dens princip om "ikke at 
gøre væsentlig skade","

"2. del: disse ord

ændringsforslag 108
1. del: teksten uden ordene: "herunder i forbindelse med måling af 

systemiske ændringer;"
"2. del: disse ord

PPE, ID:
ændringsforslag 5
1. del: "Både i EU og globalt forringes jord og jordbund fortsat af en lang 

række menneskelige aktiviteter såsom dårlig arealforvaltning, 
ændringer i arealanvendelsen, ikkebæredygtige landbrugsmetoder, 
udtagning af landbrugsarealer, forurening, ikkebæredygtige 
skovbrugsmetoder og arealbefæstelse, tab af biodiversitet og 
klimaændringer, ofte kombineret med andre faktorer, hvorved 
deres evne til at levere økosystemtjenester og -funktioner 
mindskes; På trods heraf er Unionen og medlemsstaterne i 
øjeblikket ikke på ret kurs i forhold til at opfylde deres 
internationale og europæiske forpligtelser med hensyn til jordbund 
og jord, herunder forpligtelserne i henhold til FN's konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse til at bekæmpe ørkendannelse, 
genoprette forringet jord og jordbund" à l'exclusion des termes: 
"ikkebæredygtige landbrugsmetoder"

"2. del: disse ord
3. del: "og opnå en jordforringelsesneutral verden inden 2030."
4. del "I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 

28. april 2021 om jordbundsbeskyttelse er der behov for en fælles 
EU-retlig ramme for beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af 
jordbunden, som fuldt ud overholder nærhedsprincippet, og som 
imødegår alle større trusler mod jordbunden. Denne ramme bør 
bl.a. omfatte en fælles definition af jordbunden og dens funktioner 
og kriterier for opnåelse af en god jordbundstilstand og bæredygtig 
anvendelse samt mellemliggende og endelige mål ledsaget af 
harmoniserede indikatorer og en metode til overvågning og 
rapportering." uden ordene "fælles EU-retlig"

5. del disse ord

The Left, ECR:
ændringsforslag 61
1. del: teksten uden ordene: "miljøbeskatningsinstrumenter og 

markedsbaserede instrumenter samt",  "grønne" og 
"budgetterings-" 

"2. del: "miljøbeskatningsinstrumenter og markedsbaserede instrumenter 
samt" 

3. del: "grønne" og "budgetterings-"

ændringsforslag 95
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1. del: teksten uden ordene: "a) senest den 30. juni 2022 forbedre og 
udbygge sin eksisterende offentlige database over afgørelser om 
overtrædelser, og efterfølgende holde den opdateret, således at de 
skridt, der tages af medlemsstaterne og Kommissionen i 
forbindelse med alle traktatbrudssøgsmål på miljø- og 
klimaområdet, kan spores på en klar, forståelig og tilgængelig 
måde;", "b) regelmæssigt vurdere sammenhængen mellem 
Unionens foranstaltninger og politikker og de prioriterede mål i 
artikel 2, stk. 1 og 2, og foretage sådanne vurderinger af 
foreslåede og eksisterende EU-foranstaltninger og -politikker; hvis 
der konstateres uoverensstemmelser, bringes den foreslåede 
foranstaltning eller politik i overensstemmelse med disse 
prioriterede mål inden offentliggørelsen eller, for så vidt angår 
eksisterende EU-foranstaltninger og -politikker, de nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger, der foreslås;", "forskellen mellem 
strukturen i medlemsstaternes budgetter og det scenarie, der er 
tilpasset Parisaftalen, for hvert af deres nationale budgetter og 
derved gøre det muligt at rette henstillinger til medlemsstaterne 
om de klimainvesteringer, der er nødvendige for" og "uden at dette 
berører det europæiske semester;"

"2. del: "a) senest den 30. juni 2022 forbedre og udbygge sin eksisterende 
offentlige database over afgørelser om overtrædelser, og 
efterfølgende holde den opdateret, således at de skridt, der tages 
af medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med alle 
traktatbrudssøgsmål på miljø- og klimaområdet, kan spores på en 
klar, forståelig og tilgængelig måde;",

3. del: "b) regelmæssigt vurdere sammenhængen mellem Unionens 
foranstaltninger og politikker og de prioriterede mål i artikel 2, stk. 
1 og 2, og foretage sådanne vurderinger af foreslåede og 
eksisterende EU-foranstaltninger og -politikker; hvis der 
konstateres uoverensstemmelser, bringes den foreslåede 
foranstaltning eller politik i overensstemmelse med disse 
prioriterede mål inden offentliggørelsen eller, for så vidt angår 
eksisterende EU-foranstaltninger og -politikker, de nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger, der foreslås;"

4. del "forskellen mellem strukturen i medlemsstaternes budgetter og det 
scenarie, der er tilpasset Parisaftalen, for hvert af deres nationale 
budgetter og derved gøre det muligt at rette henstillinger til 
medlemsstaterne om de klimainvesteringer, der er nødvendige for"

5. del "uden at dette berører det europæiske semester;"
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36. Et nyt EFR for forskning og innovation

Forslag til beslutning: B9-0370/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0370/2021
(ITRE-udvalget)

Efter § 2 1 The Left AN - 167, 467, 58

2 The Left AN - 154, 531, 7Efter § 13

3 The Left AN - 144, 466, 82

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 634, 5, 57

37. De særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgets talmæssige 
sammensætning

Forslag til afgørelse: B9-0414/2021

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

bemærkninger

Forslag til afgørelse B9-0414/2021
(Formandskonferencen)

Forslag til afgørelse 
(tekst som helhed)

AN + 680, 3, 5
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38. Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran

Forslag til beslutning: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til fælles beslutning RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, medlemmer)

§ 1 1 The Left AN - 336, 353, 7

§ 5 § originalteks
t

AN + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR AN - 305, 345, 46

§ 9 2 ID AN - 176, 496, 21

4 ECR AN + 336, 271, 89Efter § 9

5 ECR AN - 326, 329, 41

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 666, 5, 16

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0381/2021 ID AN ↓

B9-0382/2021 The Left AN ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0386/2021 Renew AN ↓

B9-0387/2021 S&D AN ↓

B9-0395/2021 ECR AN ↓

B9-0399/2021 PPE AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
The Left: § 5
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39. Hongkong, navnlig sagen om Apple Daily

Forslag til beslutning: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til fælles beslutning RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, medlemmer)

1 The Left AN - 22, 616, 53Efter § 1

2 The Left AN - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left AN - 139, 453, 99

Efter § 16 4 The Left AN - 102, 505, 84

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 578, 29, 73

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0384/2021 The Left AN ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0388/2021 Renew AN ↓

B9-0389/2021 S&D AN ↓

B9-0390/2021 ECR AN ↓

B9-0391/2021 PPE AN ↓

Diverse
Yannick Jadot (Verts/ALE) og Moritz Körner (Renew) havde ligeledes støttet det 
fælles beslutningsforslag RC-B9-0385/2021.
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40. Dødsstraf i Saudi-Arabien, navnlig sagerne om Mustafa 
Hashem al-Darwish og Abdullah al-Howaiti

Forslag til beslutning: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til fælles beslutning RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, medlemmer)

div

1/AN + 422, 217, 56

§ 8 § originalteks
t

2/AN + 623, 36, 36

div

1/AN + 593, 12, 88

§ 17 § originalteks
t

2/AN + 620, 2, 71

div

1/AN + 673, 2, 20

§ 20 § originalteks
t

2/AN + 619, 41, 35

div

1/AN + 638, 26, 31

§ 21 § originalteks
t

2/AN + 416, 260, 19

div

1/AN + 616, 7, 72

§ 22 § originalteks
t

2/AN + 384, 285, 26

div

1/AN + 638, 45, 12

§ 23 § originalteks
t

2/AN + 547, 63, 83
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ G 1 ECR AN - 285, 398, 12

div

1/AN + 639, 3, 51

§ P § originalteks
t

2/AN + 387, 293, 13

Efter § S 2 ECR AN - 293, 394, 8

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 661, 3, 23

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0392/2021 The Left AN ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0394/2021 Renew AN ↓

B9-0396/2021 S&D AN ↓

B9-0397/2021 ECR AN ↓

B9-0398/2021 PPE AN ↓

Anmodning om opdelt afstemning
The Left:
§ 20
1. del: teksten uden ordene: "støtter kraftigt anvendelsen af den globale 

sanktionsmekanisme for menneskerettigheder mod dem, der er 
ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i 
Saudi-Arabien, herunder mordet på journalisten Jamal Khashoggi; "

2. del: disse ord

ECR:
§ P
1. del: "der henviser til, at loven fra 2017 om bekæmpelse af terrorisme 

og finansieringen heraf definerer terrorisme i vage vendinger"
2. del: "og ikke kræver brug af vold, for at en handling kan kategoriseres 

som en terrorhandling;"
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§ 8
1. del: "opfordrer indtrængende Rådet til at suspendere al EU-eksport af 

masseovervågningsteknologi og andre produkter med dobbelt 
anvendelse til Saudi-Arabien, som kan anvendes til at fremme 
intern undertrykkelse og bringe civilsamfundet til tavshed; "

2. del: "understreger det særlige ansvar, der påhviler IT-
sikkerhedsselskaber og nationale efterretningstjenester, der 
arbejder i EU, og deres moralske og juridiske forpligtelse til at 
undgå at være i en situation, hvor deres nuværende eller tidligere 
ansatte bistår Saudi-Arabien med at undertrykke landets egen 
befolkning ved indirekte eller direkte at hjælpe de saudiarabiske 
myndigheder med at undertrykke intern opposition og 
ytringsfrihed;"

§ 17
1. del: "er alvorligt bekymret over den vage definition af terrorisme i 

landets terrorbekæmpelseslov;"
2. del: "fordømmer brugen af den særlige straffedomstol – som er en 

domstol, der er beregnet til at behandle terroranliggender – som et 
redskab til at straffe menneskerettighedsforkæmpere;"

§ 21
1. del: teksten uden ordene: "beklager EU's forsigtige tilgang til offentligt 

diplomati om menneskerettigheder over for Saudi-Arabien;"
2. del: disse ord

§ 22
1. del: teksten uden ordet: "enhver"
2. del: dette ord

§ 23
1. del: "opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes repræsentationer 

i landet til at styrke deres støtte til civilsamfundet i deres 
samarbejde med de saudiarabiske myndigheder og til at anvende 
alle tilgængelige instrumenter til at øge deres støtte til 
menneskerettighedsforkæmperes arbejde"

2. del: "og, hvor det er relevant, til at lette udstedelsen af nødvisa og yde 
midlertidig husly i EU's medlemsstater;"
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41. Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer

Betænkning: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 45 1 medlemme
r

AN - 133, 419, 142

§ 50 2 medlemme
r

AN - 128, 505, 62

Efter § 73 3 medlemme
r

AN - 148, 477, 70

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 461, 94, 133

Diverse
Erratum: EN
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42. Situationen i Nicaragua

Forslag til beslutning: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning fælles RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

§ 2 2 The Left AN - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left AN - 120, 559, 17

div

1/AN + 624, 52, 20

2/AN + 618, 39, 39

3/AN + 616, 41, 39

§ 5 § originalteks
t

4/AN + 618, 39, 39

§ 15 1 ID AN - 129, 555, 10

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 629, 19, 40

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0400/2021 PPE AN ↓

B9-0401/2021 S&D AN ↓

B9-0402/2021 The Left AN ↓

B9-0403/2021 ECR AN ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0405/2021 Renew AN ↓

Anmodning om opdelt afstemning
The Left:
§ 5



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_DA.docx 50 PE 695.753

1. del: "opfordrer indtrængende de nicaraguanske myndigheder til 
omgående at ændre valgloven i overensstemmelse med de 
internationale parametre, som OAS krævede i sin beslutning af 21. 
oktober 2020, at udpege upartiske personer til de forskellige 
valgstrukturer, genindføre den retlige status for de partier, der blev 
frataget den, respektere nicaraguaneres ret til at stemme og blive 
valgt og garantere uhindret tilstedeværelse af nationale og 
internationale valgobservationsorganer, samtidig med at de 
forpligter sig til politisk sameksistens efter valget;" uden ordene: 
"som OAS krævede i sin beslutning af 21. oktober 2020"

2. del: disse ord
3. del: "understreger, at valget og den deraf følgende regering kun kan 

anerkendes af Europa-Parlamentet, hvis de ændringer, som OAS og 
internationale organisationer har anmodet om, gennemføres, 
navnlig genetableringen af de rettigheder og friheder, der muliggør 
en fri, troværdig og retfærdig valgproces;" uden ordene: "OAS og "

4. del disse ord

43. Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP

Forslag til beslutning: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til fælles beslutning RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, medlemmer)

3 ID AN - 177, 489, 11Efter § 15

2 ID AN - 100, 558, 21

Efter betragtning 
O

1 ID AN - 134, 534, 10

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 603, 2, 67
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Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0406/2021 S&D AN ↓

B9-0407/2021 The Left AN ↓

B9-0408/2021 ECR AN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0410/2021 Renew AN ↓

B9-0411/2021 PPE AN ↓
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44. Etablering af beskyttede havområder i Antarktis og bevarelse 
af biodiversiteten i Det Sydlige Ishav

Forslag til beslutning: B9-0369/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR AN - 309, 370, 16

3 ECR AN - 136, 540, 19

div

1/AN + 619, 15, 62

§ 4

§ originalteks
t

2/AN + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR AN - 108, 568, 19

§ K 1 ECR AN - 150, 530, 15

div

1/AN + 626, 12, 58

§ O § originalteks
t

2/AN + 584, 50, 62

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 588, 21, 79

Anmodning om opdelt afstemning
ID:
§ O
1. del: teksten uden ordene: "uden for nationale jurisdiktioner " og "i 

områder uden for national jurisdiktion over hele verden ved den 
kommende regeringskonference om biodiversitet uden for national 
jurisdiktion;"

2. del: disse ord

§ 4
1. del: teksten uden ordene: "der bør omfatte retligt bindende globale 

genoprettelses- og beskyttelsesmål på mindst 30 % inden 2030;"
2. del: disse ord
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45. Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i 
Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det 
ungarske parlament

Forslag til beslutning: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Angående Am 
nr.

Stiller AN, 
osv.

Afstemnin
g

Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew AN - 261, 304, 121

§ 21 § originalteks
t

AN + 460, 152, 72

div

1/AN + 515, 140, 27

§ 27 § originalteks
t

2/AN + 478, 164, 35

Henvisning 16 § originalteks
t

AN + 364, 297, 19

Efter § C 2 The Left, 
Verts/ALE

AN + 357, 311, 15

§ D § originalteks
t

AN + 518, 142, 20

Efter § E 3 The Left, 
Verts/ALE

AN + 364, 306, 14

§ O § originalteks
t

AN + 481, 152, 44

Forslag til beslutning (tekst som helhed) AN + 459, 147, 58

Forslag til beslutning B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § D
PPE: § 21; henvisning 16; § O

Anmodning om opdelt afstemning
PPE:
§ 27
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1. del: teksten uden ordene: "og til at sikre adgang til omfattende seksual- 
og relationsundervisning, som er videnskabeligt nøjagtig, 
evidensbaseret, alderssvarende og ikkefordømmende;"

2. del: disse ord

Diverse
Hermann Tertsch (ECR) havde ligeledes støttet beslutningsforslag B9-0413/2021.


