
P9_PV-PROV(2021)10.05-07(VOT)_DA.docx 1 PE 698.536

BILAG
AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+ vedtaget
- forkastet
↓ bortfaldet
R taget tilbage
AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)
VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)
div opdelt afstemning
vs særskilt afstemning
am ændringsforslag
AC kompromisændringsforslag
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)
1/10 middelhøj tærskel (1/10 medlemmer)
1/5 høj tærskel (1/5 medlemmer)
SEC hemmelig afstemning



P9_PV-PROV(2021)10.05-07(VOT)_DA.docx 2 PE 698.536

INDHOLD

1. Miljø: Århusforordningen***I.............................................................................................3
2. Forslag om nedsættelse af en delegation til Den Parlamentariske Forsamling EU/Det 

Forenede Kongerige og dens medlemstal........................................................................3
3. Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark***.........3
4. Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark 

(beslutning) ......................................................................................................................4
5. Fornyelse af mandatet for Julia Laffranque som medlem af det udvalg, der er nedsat i 

overensstemmelse med artikel 255 i TEUF......................................................................4
6. Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed (ESMA) ...................................................................................4
7. Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af 

visse industrivarer til De Kanariske Øer *.........................................................................4
8. Udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i 

forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen .................................................5
9. Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders 

anvendelse heraf i strafferetlige sager ............................................................................7
10. Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder

8
11. EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt 

hen imod "nul-visionen" ...................................................................................................9
12. Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet ..........................................................10
13. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, bl.a. 

chlorotoluron og difenoconazol ......................................................................................11
14. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske screeningskriterier til 

bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som 
bidragende væsentligt modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til 
klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet 
i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål ......................................................11

15. De fremtidige forbindelser mellem EU og USA...............................................................12
16. Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet 12
17. Status for EU's cyberforsvarskapaciteter .......................................................................14
18. Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer.........................................14
19. Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer ....................15
20. Bankunionen – Årsberetning 2020 .................................................................................16
21. Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen 

vedrørende Adfærdskodeksen) ......................................................................................19
22. Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og 

etniske grupper ..............................................................................................................19
23. Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda.........................................................................19
24. Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA................................................................20
25. Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned............22
26. Den humanitære situation i Tigray.................................................................................24



P9_PV-PROV(2021)10.05-07(VOT)_DA.docx 3 PE 698.536

1. Miljø: Århusforordningen***I

Betænkning: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale 48 kor. udv. AN + 554, 127, 10

Erklæring fra 
Kommissionen

49 kor. udv. AN + 555, 126, 11

2. Forslag om nedsættelse af en delegation til Den Parlamentariske 
Forsamling EU/Det Forenede Kongerige og dens medlemstal

Forslag til afgørelse: B9-0479/2021

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

Forslag til afgørelse B9-0479/2021
(Formandskonferencen)

Forslag til afgørelse 
(teksten som helhed)

AN + 686, 2, 4

3. Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og 
Danmark***

Henstilling: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

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

Godkendelsesprocedu
re

AN + 603, 16, 72
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4. Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og 
Danmark (beslutning) 

Betænkning: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

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

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 624, 12, 56

5. Fornyelse af mandatet for Julia Laffranque som medlem af det udvalg, der 
er nedsat i overensstemmelse med artikel 255 i TEUF

Forslag til afgørelse: B9-0478/2021 (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 
1)

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

Forslag til afgørelse SEC + 621, 45, 26

6. Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0272/2021) (hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 
191, stk. 1)

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

Forslag til afgørelse SEC + 555, 56, 81

7. Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved 
indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer *

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

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

Enkelt afstemning AN + 677, 5, 9
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8. Udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i 
udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen 

Betænkning: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 8 § originaltekst AN + 369, 243, 79

div

1/AN + 575, 75, 40

§ 14 § originaltekst

2/AN + 345, 323, 22

div

1/AN + 573, 66, 52

§ 15 § originaltekst

2/AN + 378, 298, 15

§ 25 § originaltekst AN + 290, 286, 115

§ 28 § originaltekst AN + 408, 237, 47

§ 29 § originaltekst AN + 419, 234, 39

§ 30 § originaltekst AN + 365, 210, 117

§ 32 § originaltekst AN + 421, 170, 101

div

1/AN + 341, 328, 23

§ 41 § originaltekst

2/AN + 616, 66, 10

div

1/AN + 402, 246, 44

§ 43 § originaltekst

2/AN + 631, 23, 38

div

1/AN + 544, 61, 86

§ 44 § originaltekst

2/AN + 417, 194, 80

§ 49 § originaltekst AN + 398, 199, 95

div

1/AN + 663, 7, 22

§ 50 § originaltekst

2/AN + 409, 236, 47
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 657, 25, 10

§ 65 § originaltekst

2/AN + 348, 331, 11

§ 66 § originaltekst AN + 347, 305, 40

§ AD § originaltekst AN + 395, 269, 28

§ AE § originaltekst AN + 372, 247, 73

div

1/AN + 678, 7, 7

§ AF § originaltekst

2/AN - 300, 335, 57

§ AK § originaltekst AN + 356, 299, 37

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 351, 31, 304

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer §§ 8, 25, 28, 29, 30, 32, 49, 66; betragtning AD, AE, AK

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 14
1. del: teksten uden ordet: "direkte "
2. del: dette ord

§ 15
1. del: teksten uden ordene: "berørte eller potentielt berørte"
2. del: disse ord

§ 41
1. del: "bemærker, at kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's 

frihandelsaftaler ikke kan håndhæves effektivt;"
2. del: "anmoder Kommissionen om at styrke kapitlerne om handel og bæredygtig 

udvikling i forbindelse med EU's frihandelsaftaler, navnlig for så vidt angår 
biodiversitetsrelaterede bestemmelser; understreger, at biodiversitetsrelaterede 
bestemmelser og miljømål i EU's frihandelsaftaler, hvis de skal kunne håndhæves 
effektivt, skal være klare og konkrete, og gennemførelsen af dem skal kunne 
verificeres; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende revision 
af 15-punktshandlingsplanen at overveje yderligere tiltag og ressourceallokering 
for at muliggøre en effektiv gennemførelse af kapitlerne om handel og bæredygtig 
udvikling under anvendelse af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens for 
bæredygtig udvikling;"

§ 43
1. del: "fremhæver, at biodiversiteten for dyrkede afgrøder og opdrættede dyr er faldet 

som følge af international handel;"
2. del: "opfordrer til en fuldstændig vurdering af EU-frihandelsaftalernes direkte og 

indirekte indvirkning på biodiversiteten;"
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§ 44
1. del: "opfordrer Kommissionen til nøje at revidere sin handelspolitik, navnlig sine 

økonomiske partnerskabsaftaler, for at sikre, at den ikke er i modstrid med 
principperne om udviklingsvenlig politikkohærens, Parisaftalen og den grønne 
pagt;"

2. del: "anmoder Kommissionen og Rådet om ikke at indgå nye frihandelsaftaler, der kan 
bidrage til at øge verdens skovrydning og tab af biodiversitet;"

§ 50
1. del: "understreger behovet for at sikre, at fordelene ved naturens genetiske ressourcer 

deles rimeligt og retfærdigt og fremhæver behovet for sammenhæng mellem 
internationale aftaler i denne henseende; understreger, at de regler, der er 
vedtaget for at beskytte genetiske ressourcer og den tilknyttede traditionelle 
viden, skal overholde de internationale forpligtelser vedrørende fremme af og 
respekt for oprindelige folks rettigheder, der er fastsat i FN's erklæring af 2007 om 
oprindelige folks rettigheder og ILO-konvention nr. 169 om oprindelige folk og 
stammefolk fra 1989;"

2. del: "understreger, at det er nødvendigt at oplyse om oprindelsen af genetiske 
ressourcer under patentprocedurer, når den er kendt, i overensstemmelse med 
direktiv 98/44/EF[12]; opfordrer Kommissionen til at presse på for at bringe WTO-
reglerne i overensstemmelse med Nagoyaprotokollen til FN's konvention om 
biologisk mangfoldighed med henblik på effektivt at forhindre biopirateri;"

§ 65
1. del: teksten uden ordene: "og fremme udvidelsen af Den Internationale 

Straffedomstols anvendelsesområde til at omfatte kriminelle handlinger, der 
udgør miljødrab;"

2. del: disse ord

§ AF
1. del: teksten uden ordene: "foruden international handel"
2. del: disse ord

9. Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige 
myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

Betænkning: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 650, 34, 8

§ 6 § originaltekst

2/AN + 365, 289, 38

§ 24 1 medlemmer AN - 268, 389, 35

§ 27 2 medlemmer AN - 297, 369, 26

§ 31 3 medlemmer AN - 259, 403, 30

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 377, 248, 62
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Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 6
1. del: "understreger, at teknologi kan anvendes til andre formål end det tiltænkte, og 

opfordrer til streng demokratisk kontrol og tilsyn med enhver AI-understøttet 
teknologi, som anvendes af offentlige myndigheder, og hvis anvendelse kan 
ændres til masseovervågning eller masseprofilering;"

2. del: "bemærker derfor med stor bekymring potentialet i visse AI-teknologier, der 
anvendes i retshåndhævelsessektoren til masseovervågning; fremhæver det 
retlige krav om at forhindre AI-teknologiunderstøttet masseovervågning, som pr. 
definition udgør en overtrædelse af principperne om nødvendighed og 
proportionalitet, og om at forbyde anvendelsen af applikationer, der kan resultere 
heri;"

10. Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og 
forældremyndighedsrettigheder

Betænkning: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 528, 134, 29

§ 5 § originaltekst

2/AN + 378, 290, 20

§ 14 § originaltekst AN + 401, 187, 104

div

1/AN + 624, 28, 40

§ 15 § originaltekst

2/AN + 403, 156, 132

div

1/AN + 647, 34, 10

§ 18 § originaltekst

2/AN + 497, 144, 47

div

1/AN + 547, 72, 73

§ 41 § originaltekst

2/AN + 379, 225, 87

div

1/AN + 630, 17, 45

§ 47 § originaltekst

2/AN + 430, 204, 58

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 510, 31, 141

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer § 14
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Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 5
1. del: teksten uden ordene: "opfordrer indtrængende Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, 

Letland, Litauen og Slovakiet til at ratificere Istanbulkonventionen;"
2. del: disse ord

§ 15
1. del: teksten uden ordene: "glæder sig over forslaget til et direktiv om passende 

mindstelønninger  og forslaget om bindende foranstaltninger vedrørende 
løngennemsigtighed"

2. del: disse ord

§ 18
1. del: teksten uden ordene: "herunder seksuelle og reproduktive sundhedsydelser,"
2. del: disse ord

§ 41
1. del: "udtrykker bekymring over indvirkningen af kønsstereotyper og fordomme, der 

medfører utilstrækkelige modtræk mod kønsbaseret vold mod kvinder og 
manglende tillid til kvinder, navnlig hvad angår angiveligt falske beskydninger om 
børnemishandling og vold i hjemmet; udtrykker også bekymring over manglen på 
specifik oplæring til dommere, anklagere og jurister; understreger betydningen af 
foranstaltninger til at bekæmpe kønsstereotyper og patriarkalske fordomme 
gennem uddannelse og oplysningskampagner; opfordrer medlemsstaterne til at 
overvåge og træde op imod den kulturelle tendens til at ringeagte kvinders 
ytringer; fordømmer brug, hævdelse og accept af uvidenskabelige teorier og 
begreber i forældremyndighedssager, som rammer mødre, der forsøger at 
indberette sager om børnemishandling eller kønsbaseret vold ved at forhindre 
dem i at opnå forældremyndighed eller ved at begrænse deres 
forældrerettigheder; understreger, at det såkaldte 
forældrefremmedgørelsessyndrom og lignende begreber og termer, som 
overordnet set bygger på kønsstereotype forestillinger, kan virke til ugunst for 
kvindelige ofre for partnervold, idet mødre beskyldes for at forårsage 
"fremmedgørelse" over for faderen, hvorved der rejses tvivl om ofrenes evner 
som forældre og børnenes vidneudsagn og risikoen for vold mod dem lades ude af 
betragtning, hvad der undergraver mødrenes og børnenes rettigheder og 
sikkerhed;"

2. del: "opfordrer medlemsstaterne til ikke at anerkende 
forældrefremmedgørelsessyndrom i deres retspraksis og love og retspleje, og til 
at afskrække fra eller endog forbyde henvisning hertil i retssager, navnlig i 
forbindelse med undersøgelser af, om voldsovergreb har fundet sted;"

§ 47
1. del: teksten uden ordene: "beklager i denne henseende, at forordningens 

anvendelsesområde ved den seneste revision ikke blev udvidet, så det omfatter 
registrerede partnerskaber og ugifte par;"

2. del: disse ord
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11. EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de 
næste skridt hen imod "nul-visionen"

Betænkning: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

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

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 615, 24, 48

12. Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet

Betænkning: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 387, 282, 22

Efter § 1 1 Verts/ALE
The Left

2/AN - 214, 469, 8

div

1/AN - 255, 424, 12

Efter § 10 2 Verts/ALE
The Left

2/AN ↓

div

1/AN + 380, 302, 9

Efter § 13 3 Verts/ALE
The Left

2/AN - 207, 455, 29

Efter § 38 4 Verts/ALE
The Left

AN - 265, 417, 9

§ 59 5 Verts/ALE
The Left

AN - 258, 324, 109

§ E 6 Verts/ALE
The Left

AN - 183, 474, 34

§ F 7 Verts/ALE
The Left

AN - 175, 499, 17

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 582, 5, 100
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Anmodning om opdelt afstemning
Renew:
ændringsforslag 1
1. del: "glæder sig over Kommissionens forslag i sin biodiversitetsstrategi for 2030 om at 

beskytte mindst 30 % af EU's havområder, herunder gennem etablering af 
områder til genopretning af fiskebestande som fastsat i den fælles fiskeripolitik;"

2. del: "og områder, hvor de mest ødelæggende fangstmetoder og økonomiske 
aktiviteter er begrænset;"

ændringsforslag 2
1. del: teksten uden ordene: "med de fulde 30 %"
2. del: disse ord

ændringsforslag 3
1. del: "opfordrer GFCM til at foreslå en ambitiøs og helhedsorienteret ny fælles strategi 

for fiskeri og akvakultur i Middelhavet og Sortehavet for 2021-2025, som skal 
omfatte effektive og bæredygtige forvaltningsforanstaltninger på regionalt og 
nationalt plan, og som følger MSY-tilgangen; opfordrer GFCM til at håndtere 
problemer såsom global opvarmning, IUU-fiskeri og rekreativt fiskeri og til at 
oprette nye områder til genopretning af fiskebestande"

2. del: "samt områder med fiskeriforbud;"

13. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, 
bl.a. chlorotoluron og difenoconazol

Forslag til beslutning: B9-0481/2021

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

Forslag til beslutning B9-0481/2021 (ENVI)

Beslutningsforslag 
(teksten som helhed)

AN + 407, 256, 24

14. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske 
screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en 
økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt modvirkning 
af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse 
af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader 
nogle af de andre miljømål

Forslag til beslutning: B9-0476/2021, B9-0477/2021 (flertal af Parlamentets medlemmer)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0476/2021 ID AN - 162, 488, 34

B9-0477/2021 ECR AN - 227, 428, 31
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15. De fremtidige forbindelser mellem EU og USA

Betænkning: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, 
osv.

Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 2 2 ordfører AN + 531, 68, 86

Efter § 29 3 ordfører AN + 397, 221, 59

Efter § 35 4 ordfører AN + 585, 26, 73

§ 45 10 ordfører AN + 594, 9, 82

§ 53 5 ordfører AN + 618, 18, 50

§ 90 9 medlemmer AN + 438, 173, 74

§ 94 6 ordfører AN + 552, 50, 83

§ 95 7 ordfører AN + 587, 78, 20

§ 108 8 ordfører AN + 606, 17, 61

§ E 11 medlemmer AN + 616, 27, 42

§ F 1 ordfører AN + 559, 59, 67

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 550, 83, 55

16. Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for 
flygtninge i Tyrkiet 

Betænkning: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § 3 2 ID AN - 103, 566, 18

div

1/AN + 592, 8, 89

2/AN + 510, 158, 21

§ 24 § originaltekst

3/AN + 650, 11, 28
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 357, 288, 44

§ 26 § originaltekst

2/AN + 618, 39, 32

§ 27 § originaltekst AN + 524, 149, 15

3 ID AN - 116, 516, 54Efter § 37

4 ID AN - 157, 516, 13

Efter § 43 5 ID AN - 147, 525, 13

Efter § 47 6 ID AN - 94, 568, 23

§ 52 § originaltekst AN + 568, 87, 34

Efter § A 1 ID AN - 101, 532, 52

div

1/AN + 557, 76, 55

§ D § originaltekst

2/AN + 591, 55, 42

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 493, 88, 103

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: §§ 27, 52

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 24
1. del: "noterer sig, at 78 projekter bidrog til større økonomiske og 

beskæftigelsesmæssige muligheder, 97 projekter blev iværksat for at styrke 
modstandsdygtigheden, 75 projekter var dedikeret til migrationsstyring, og 75 
projekter bidrog til at forbedre regeringsførelse og konfliktforebyggelse;"

2. del: "bemærker med bekymring, at migrationsstyring på grund af særlige 
omstændigheder er blevet fokus for EU's reaktion i visse projekter;"

3. del: "gentager imidlertid, at de oprindelige mål om at forbedre modstandsdygtigheden 
og tackle de grundlæggende årsager til migration bør opretholdes;"

§ 26
1. del: "beklager, at hele 37 % af EU-trustfonden for Afrika er afsat til foranstaltninger, 

der har til formål at begrænse og reducere migration, mens mindre end 9 % er 
afsat til at tackle årsagerne til migration og tvangsfordrivelse; bemærker, at 
mindre end 1,5 % af EUFT for Afrika blev tildelt lovlige migrationskanaler;"

2. del: "anerkender, at sikkerhed er afgørende for stabiliteten i de afrikanske 
partnerlande, og EU skal støtte partnerlandene i at tackle de tilgrundliggende 
årsager til ulovlige migrationsstrømme, smugling og menneskehandel;"

§ D
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1. del: "der henviser til, at oprettelsen af både EU-trustfonde og faciliteten for flygtninge i 
Tyrkiet er blevet begrundet i behovet for en fleksibel, ad hoc og hurtig reaktion, 
der ikke er mulig under den klassiske institutionelle ramme og de begrænsede 
ressourcer og den disponible fleksibilitet i EU-budgettet; der henviser til, at EU's 
nye eksterne finansielle ramme (instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde 
og internationalt samarbejde (NDICI) – et globalt Europa) bør afhjælpe de 
begrænsninger, der fører til behovet for at lancere trustfonde til at reagere mere 
fleksibelt og hurtigere på bestemte kriser;"

2. del: "der henviser til, at instrumenter uden for budgettet såsom EU-trustfonde samt 
ekstraordinære værktøjer såsom faciliteten for flygtninge i Tyrkiet er til fare for 
principperne for demokratisk ansvarlighed, åbenhed og forsvarlig økonomisk 
forvaltning og derved undergraver Europa-Parlamentets rolle og EU-budgettets 
integritet og enhedsmæssige karakter; der henviser til, at Parlamentet ikke blev 
hørt om oprettelsen af instrumenter uden for budgettet; der henviser til, at Den 
Europæiske Udviklingsfond bidrog til EU-trustfonden for Afrika og Bêkou, og at 
Europa-Parlamentet derfor slet var ikke involveret i oprettelsen af disse to EU-
trustfonde; der henviser til, at Parlamentets mulige involvering var begrænset til 
en indsigelse mod forslaget til gennemførelsesafgørelser af oprettelsesaftalerne 
om Madad- og Colombia-trustfondene;"

17. Status for EU's cyberforsvarskapaciteter

Betænkning: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Efter § I 1 ordfører AN + 564, 71, 53

§ N 2 ordfører AN + 556, 73, 56

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 591, 65, 26

18. Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer

Betænkning: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ L 1 ordfører AN + 448, 229, 10

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 506, 36, 140
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19. Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: 
erfaringer

Betænkning: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 676, 7, 6

2/AN + 417, 249, 23

§ 21 § originaltekst

3/AN + 416, 249, 24

div

1/AN + 678, 6, 5

§ 31 § originaltekst

2/AN + 369, 246, 74

div

1/AN + 541, 73, 74

2/AN + 517, 109, 60

§ 117 § originaltekst

3/AN + 528, 106, 54

div

1/AN + 614, 18, 57

§ 119 § originaltekst

2/AN + 502, 83, 104

div

1/AN + 671, 6, 12

§ BG § originaltekst

2/AN + 418, 252, 19

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 579, 12, 92

Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 21
1. del: "opfordrer Kommissionen til strukturelt at integrere EU's handicapstrategi 2021-

2030 i processen med det europæiske semester, idet det europæiske semester 
bør anvendes som inspiration for medlemsstaternes politikker og tilgange og til at 
styrke samfundets inklusivitet og støtte beskæftigelse og social beskyttelse af 
personer med handicap;" uden ordene: "til strukturelt at integrere EU's 
handicapstrategi 2021-2030 i processen med det europæiske semester, idet det 
europæiske semester bør anvendes som inspiration for medlemsstaternes 
politikker og tilgange"

2. del: disse ord
3. del: "opfordrer Kommissionen til at fremlægge en årlig gennemgang af integration af 

handicapsynsvinklen i processen med det europæiske semester;”
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§ 31
1. del: "opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at personer med handicap 

inddrages i den politiske beslutningstagningsproces uden nogen restriktioner; 
bemærker, at FN's handicapkonvention kræver fuld politisk deltagelse, hvilket vil 
sige, at personer med handicap skal kunne deltage i valg og 
beslutningstagningsprocesser på lige fod med andre;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne leverer forenklet 
naturalisering eller visse fritagelser fra naturaliseringsprøver for personer med 
handicap med henblik på at garantere deres adgang til statsborgerskab;”

§ 117
1. del: "opfordrer til universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed 

og rettigheder; beklager den tilbagegang, der har været for kvinders seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder i visse lande, hvilket er særligt skadelig for 
kvinder og piger med handicap, der støder på yderligere hindringer, hvad angår 
adgang til sundhedspleje; understreger betydningen af, at medlemsstaterne 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe tvangssterilisation; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre offentlige investeringer for at 
sikre fuld adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for kvinder og 
piger med handicap;" uden ordene: "og rettigheder", "og rettigheder", "offentlige" 
et "og rettigheder"

2. del: disse ord
3. del: "beklager, at seksualundervisning ofte nægtes piger med handicap; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at sikre omfattende og inklusiv undervisning i 
seksualitet og relationer;"

§ 119
1. del: teksten uden ordet: "bindende"
2. del: dette ord

betragtning BG
1. del: "der henviser til, at forpligtelsen til større inklusion og beskyttelse af rettigheder 

for personer med handicap bør afspejles i alle politikområder,"
2. del: "herunder i processen med det europæiske semester;"

20. Bankunionen – Årsberetning 2020

Betænkning: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

1 The Left AN - 90, 552, 42Efter § 1

2 The Left AN - 81, 587, 16

Efter § 5 3 The Left AN - 123, 531, 30

Efter § 7 8 ID AN - 143, 515, 24

div

1/AN + 543, 69, 72

§ 8 § originaltekst

2/AN + 511, 146, 27
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

9 ID AN - 142, 532, 8Efter § 19

10 ID AN - 138, 540, 4

div

1/AN + 644, 27, 13

§ 20 § originaltekst

2/AN + 514, 146, 24

§ 38 11 ID AN - 143, 522, 17

§ 39 4 ECR AN - 97, 554, 33

5 ECR AN - 166, 503, 15

div

1/AN + 543, 87, 54

§ 45

§ originaltekst

2/AN + 590, 36, 58

§ 46 12 ID AN - 141, 525, 16

div

1/AN + 545, 119, 20

§ 53 § originaltekst

2/AN + 524, 118, 42

§ 66 § originaltekst AN + 536, 135, 11

§ M 6 ID AN - 138, 536, 8

§ W 7 ID AN - 86, 544, 52

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 495, 100, 91

Anmodning om særskilt afstemning
Renew: § 66



P9_PV-PROV(2021)10.05-07(VOT)_DA.docx 18 PE 698.536

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 8
1. del: "bemærker, at en fuldt udbygget bankunion sammen med en fuldt ud integreret 

kapitalmarkedsunion vil bidrage til den europæiske økonomis 
modstandsdygtighed, gøre Den Økonomiske og Monetære Union mere 
velfungerende og styrke euroens internationale rolle; fremhæver betydningen af 
lige konkurrencevilkår, som undgår ulemper for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) med hensyn til adgang til finansiering, og behovet for nøje 
at overvåge udstedelsen af securitiserede produkter; mener, at byrden for 
genopretning efter krisen ikke bør tilfalde bankerne alene, men at man derimod 
bør fremme en stærk kapitalmarkedsunion, som bidrager til robust genaktivering 
og genopretning af den europæiske økonomi; mener, at genopretnings- og 
resiliensfaciliteten kan sætte skub i fuldførelsen af bankunionen i betragtning af 
banksektorens afgørende rolle med hensyn til at skabe adgang til kredit og 
kanalisere disponible midler over i realøkonomien, navnlig i bæredygtige og 
socialt ansvarlige investeringer; understreger den vigtige rolle, som privat 
finansiering og private investeringer sammen med offentlige investeringer spiller 
med hensyn til at understøtte klimaomstillingen som fastlagt i investeringsplanen 
for et bæredygtigt Europa; opfordrer Kommissionen til at gøre sig yderligere 
bestræbelser for at bringe aktiviteterne på de finansielle markeder i bedre 
overensstemmelse med målene for bæredygtighed og de miljømæssige, sociale 
og ledelsesmæssige kriterier, herunder med udarbejdelsen af lovgivningsmæssige 
forslag om udarbejdelse af bæredygtighedsvurderinger, der bygger på sådanne 
standarder;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til at videreføre sin indsats på området for bæredygtig 
finansiering ved at vedtage de resterende delegerede retsakter i EU's 
klassificeringsforordning[35] og oplysningsforordningen[36] og til bl.a. at anlægge 
en tilgang baseret på ikke at gøre væsentlig skade»;"

§ 45
1. del: "glæder sig over FTM's bestræbelser på at yde vejledning og klarhed til banker 

med henblik på selvevaluering og korrekt rapportering af miljø- og 
klimarelaterede risici; understreger, at der er behov for et yderligere 
tilsynsmæssigt pres på de finansielle institutioner for at oplyse klimarelaterede og 
miljømæssige risici;"

2. del: "mener, at FTM's klimastresstest er et vigtigt skridt i retning af at evaluere 
bankernes praksis og kortlægge konkrete områder, hvor der kan ske forbedringer; 
roser i den forbindelse anbefalingen fra ECB's retningslinjer om klimarelaterede og 
miljømæssige risici om en bedre strategisk og omfattende tilgang til at tackle 
klimarelaterede risici; støtter tanken om, at bankerne i 2021 skal udarbejde 
selvevaluerings- og handlingsplaner efterfulgt i 2022 af en tilsynsmæssig 
gennemgang af bankernes handlinger; mener, at disse selvevalueringer og 
rapporteringer bør efterleve proportionalitetsprincippet og ikke bør ske på 
bekostning af bankernes kapacitet og konkurrenceevne; noterer sig EBA's initiativ 
til at gennemføre et EU-dækkende pilotprojekt om klimarisici og bemærker, at der 
er behov for flere oplysninger om omstillingsstrategier og drivhusgasemissioner 
for at give banker og tilsynsmyndigheder mulighed for at vurdere klimarisici mere 
præcist; minder om, at investeringer i udlån til ikkebæredygtige økonomiske 
aktiviteter kan føre til strandede aktiver eller fejlslagne investeringer;"
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§ 53
1. del: "har tillid til, at indførelsen af en bagstopper i Den Fælles Afviklingsfond i 2022, to 

år tidligere end oprindeligt planlagt, i form af en revolverende kreditlinje fra ESM, 
som giver et sikkerhedsnet for bankafviklinger i bankunionen, vil styrke 
krisestyringsrammen og er et vigtigt skridt hen imod fuldførelsen af bankunionen; 
bemærker, at den vigtige opbygning af Den Fælles Afviklingsfond sammen med 
den fælles bagstopper vil give SRB adgang til kapital til et samlet beløb på 
omkring 100 mia. EUR; bemærker behovet for, at risiciene i banksystemerne 
fortsat reduceres"

2. del: "parallelt med oprettelsen af EDIS;"

Verts/ALE:
§ 20
1. del: teksten uden ordene: "understreger, at den nuværende revision bør respektere 

princippet om ikke at øge de samlede kapitalkrav væsentligt, samtidig med at de 
europæiske bankers overordnede finansielle stilling styrkes;"

2. del: disse ord

21. Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder 
reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen)

Betænkning: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

§ 8 1 ordfører AN + 628, 18, 38

§ 26 § originaltekst AN + 331, 289, 62

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 506, 81, 99

Anmodning om særskilt afstemning
medlemmer § 26

22. Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for 
religiøse og etniske grupper

Forslag til beslutning: B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021, 
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B9-0506/2021

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0502/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ ALE, ECR, medlemmer)

Efter § 7 1 The Left AN - 304, 336, 45

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 647, 2, 31

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0501/2021 The Left AN ↓

B9-0502/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0503/2021 Renew AN ↓

B9-0504/2021 S&D AN ↓

B9-0505/2021 PPE AN ↓

B9-0506/2021 ECR AN ↓

23.  Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda

Forslag til beslutning: B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021, 
B9-0513/2021, B9-0514/2021

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0500/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ ALE, The Left, medlemmer)

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 660, 2, 18

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0500/2021 The Left AN ↓

B9-0507/2021 ID AN ↓

B9-0508/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0509/2021 Renew AN ↓

B9-0510/2021 S&D AN ↓

B9-0513/2021 PPE AN ↓

B9-0514/2021 ECR AN ↓
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24. Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA

Forslag til beslutning: B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0490/2021 
(S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, medlemmer)

§ 9 § originaltekst AN + 372, 223, 58

div

1/AN + 397, 219, 38

2/AN + 376, 224, 54

§ 12 § originaltekst

3/AN + 393, 220, 41

div

1/AN + 387, 245, 21

2/AN + 371, 252, 30

§ 20 § originaltekst

3/AN + 404, 217, 33

§ 26 § originaltekst AN + 354, 270, 26

§ B 1 The Left AN + 345, 275, 34

div

1/AN + 400, 199, 55

2/AN + 360, 238, 54

§ F § originaltekst

3/AN + 390, 208, 56

div

1/AN + 408, 199, 47

§ U § originaltekst

2/AN + 373, 234, 46
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 381, 253, 36

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0490/2021 The Left AN ↓

B9-0491/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0497/2021 Renew AN ↓

B9-0498/2021 S&D AN ↓

B9-0499/2021 ECR AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
PPE §§ 9, 26

Anmodning om opdelt afstemning
PPE
betragtning F
1. del: "der henviser til, at Komitéen for Afskaffelse af Alle Former for Diskrimination mod 

Kvinder (CEDAW) og FN's Komité for Rettigheder for Personer med Handicap i 
august 2018 ligeledes udsendte en fælles erklæring, hvori det understreges, at 
adgang til sikker og lovlig abort og dertil knyttede tjenester og oplysning er 
væsentlige aspekter af kvinders reproduktive sundhed, og hvori landene 
indtrængende opfordres til at sætte en stopper for begrænsninger af kvinders og 
pigers SRSR, eftersom de truer deres sundhed og liv;"

2. del: "der henviser til, at abort er en menneskeret, mens forsinkelse eller nægtelse af 
adgang til abort udgør en form for kønsbaseret vold og kan udgøre tortur og/eller 
grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling;"

3. del: "der henviser til, at SRSR er delmål under FN's verdensmål 3 og 5 for bæredygtig 
udvikling, og til, at kønsbaseret vold og udryddelse af alle former for skadelig 
praksis mod kvinder er et delmål under verdensmål 5;"

§ U
1. del: "der henviser til, at SB8 er en af de strengeste abortforanstaltninger i USA, idet 

den forbyder abort i staten, når der kan påvises hjerteaktivitet hos fostret, 
udelukkende med undtagelse af medicinske nødsituationer, men ikke af voldtægt, 
incest eller sygdomme hos fostret, som gør, at det ikke vil kunne overleve efter 
fødslen;" 

2. del: "der henviser til, at dette udgør en form for kønsbaseret vold, der kan udgøre 
tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling;"

§ 12
1. del: "understreger, at meget restriktive love, der forbyder abort, ikke mindsker 

behovet for abort, men resulterer i, at kvinder er nødt til at opsøge hemmelige 
aborter, rejse for at opnå abort eller at gennemføre deres graviditet imod deres 
vilje, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne"

2. del: "og en form for kønsbaseret vold"
3. del: "der påvirker kvinders og pigers ret til livet, fysisk og mental integritet, lighed, 

ikkeforskelsbehandling og sundhed;"
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§ 20
1. del: "fordømmer på det kraftigste de tilbageskridt med hensyn til kvinders rettigheder 

og SRSR, der finder sted i USA og på globalt plan,"
2. del: "og opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), 

Kommissionen og alle EU's medlemsstater til at benytte alle de redskaber, de har 
til rådighed, til at styrke deres indsats for at modvirke dem;"

3. del: "minder om, at SRSR er grundlæggende menneskerettigheder, som bør styrkes og 
på ingen måde må udvandes eller trækkes tilbage;"

25. Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt 
ned

Forslag til beslutning: B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, 
B9-0496/2021

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0482/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, medlemmer)

10 The Left AN - 52, 609, 21Før § 1

11 The Left AN - 62, 560, 60

div

1/AN + 634, 5, 41

§ 3 § originaltekst

2/AN + 514, 125, 38

§ 13 § originaltekst AN + 586, 78, 17

14 S&D, Verts/ 
ALE

AN + 333, 309, 39

div

1/AN ↓

§ 16

§ originaltekst

2/AN ↓

Efter § 16 3 ECR AN - 159, 349, 174

4 ECR AN - 306, 357, 17

15 S&D,Verts/AL
E

AN - 260, 412, 9

div

1/AN + 539, 109, 33

§ 17

§ originaltekst

2/AN + 459, 185, 36

Efter § 17 5 The Left AN - 293, 384, 5
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

16 S&D, Verts/ 
ALE

AN - 282, 387, 9

div

1/AN + 622, 44, 16

§ 18

§ originaltekst

2/AN + 434, 238, 6

Efter § 18 6 The Left AN - 195, 425, 62

§ 19 17 S&D, Verts/ 
ALE

AN - 308, 338, 34

Efter § 19 7 The Left AN - 252, 411, 18

Efter § 20 8 The Left AN - 115, 544, 22

Efter § 24 9 The Left AN - 81, 571, 30

Efter § B 1 ECR AN + 548, 112, 21

§ I 12 S&D, Verts/ 
ALE

AN - 285, 389, 7

Efter § I 2 ECR AN - 295, 348, 36

Efter § J 13 S&D, Verts/ 
ALE

AN - 270, 368, 43

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 506, 29, 139

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0482/2021 PPE AN ↓

B9-0483/2021 The Left AN ↓

B9-0485/2021 S&D AN ↓

B9-0488/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0494/2021 Renew AN ↓

B9-0496/2021 ECR AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
The Left: § 13
ID: § 16

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 17
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1. del: teksten uden ordene: "udtrykker bekymring over den manglende 
gennemsigtighed ved den polsk-belarusiske grænse og opfordrer indtrængende 
de polske myndigheder til på en gennemsigtig måde at sikre, at al lovgivning, 
politik eller praksis ved den polsk-belarusiske grænse er i overensstemmelse med 
EU-retten, og til at sikre civilsamfundsorganisationers og mediers adgang til 
grænseområdet samt til at samarbejde med Frontex om i fællesskab at løse den 
aktuelle krise;"

2. del: disse ord

Verts/ALE:
§ 16
1. del: teksten uden ordene: "udgør en form for hybrid krigsførelse"
2. del: disse ord

PPE
§ 3
1. del: "insisterer på behovet for at sikre grundlæggende frihedsrettigheder og 

menneskerettigheder, retsstatsprincippet og et velfungerende uafhængigt 
retsvæsen i Belarus"

2. del: "samt indstilling af al undertrykkelse, forfølgelse, mishandling, seksuel og 
kønsbaseret vold, tvungen forsvinding og tortur samt øjeblikkelig og permanent 
afskaffelse af dødsstraffen; opfordrer til, at forskelsbehandlingen af kvinder og 
sårbare grupper, herunder personer med handicap og LGBTQI-personer, bringes til 
ophør;"

S&D:
§ 18
1. del: "opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at vedtage en fælles 

tilgang til denne situation baseret på relevant EU-ret og folkeret og på 
principperne om solidaritet, gennemsigtighed, ansvarlighed og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;"

2. del: "opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte målrettede 
lovgivningsmæssige forslag, der kan give medlemsstaterne de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger til hurtigt og effektivt at reagere på tredjelandes 
kampagner for udnyttelse af migration, navnlig ved at sikre en stærk og effektiv 
beskyttelse af EU's ydre grænser og ved at stille effektive foranstaltninger til 
rådighed, der kan hindre ulovlig indrejse, samt at udvikle metoder til at standse et 
fjendtligt tredjelands eller kriminelt netværks misbrug af asylsystemet;"

26. Den humanitære situation i Tigray

Forslag til beslutning: B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0484/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ ALE, ECR, The Left, medlemmer)

Efter § 8 1 Verts/ALE AN + 439, 196, 50

div

1/AN + 500, 87, 98

§ 21 § originaltekst

2/AN + 646, 3, 36
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning Afstemning ved 
AN/VE – 

bemærkninger

div

1/AN + 404, 187, 94

§ 24 § originaltekst

2/AN - 239, 372, 74

Beslutningsforslag (teksten som helhed) AN + 618, 4, 58

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0484/2021 The Left AN ↓

B9-0486/2021 ID AN ↓

B9-0487/2021 S&D AN ↓

B9-0489/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0492/2021 Renew AN ↓

B9-0493/2021 PPE AN ↓

B9-0495/2021 ECR AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
PPE § 24

Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 21
1. del: "glæder sig over og støtter Kommissionens beslutning fra december 2020 om at 

udsætte udbetalingen af budgetstøtte til den etiopiske regering;"
2. del: "glæder sig over den diplomatiske indsats og de gentagne erklæringer fra NF/HR 

og Kommissionen, der indtrængende opfordrer til ansvarliggørelse og uhindret 
humanitær adgang og fordømmer alle parters misbrug; gentager på det kraftigste 
EU's støtte til Michelle Bachelets vigtige arbejde som FN's højkommissær for 
menneskerettigheder;"

S&D, Verts/ALE:
§ 24
1. del: teksten uden ordene: "indtil der er fundet en fuldstændig løsning på den 

nuværende krise"
2. del: disse ord


