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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Nigeria 

Ontwerpresoluties: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, 
B8-0053/2018 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0045/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

na § 11 3 GUE/NGL  -  

na § 15 2 Verts/ALE HS - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

na overw V 1 Verts/ALE HS - 146, 430, 35 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2 
 

 

2. De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi 

Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi 

Ontwerpresoluties: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0043/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresoluties: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, 
B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0054/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

na § 12 1 GUE/NGL ES + 318, 293, 9 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken 

voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap 

hebben *** 

Aanbeveling: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken 

en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale 

kinderontvoering * 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 562, 16, 43 

 

 

6. De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten 

Verslag: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 387, 222, 16 

2/HS - 290, 325, 9 

3/HS + 340, 272, 8 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 586, 32, 15 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 485, 109, 36 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 297, 305, 25 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 269, 350, 13 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 349, 210, 75 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 432, 165, 36 

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 292, 329, 0 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 512, 50, 63 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: amendementen 1, §§ 1, 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (1e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 1, 15, 24, overweging B 

ALDE: § 44 

S&D: overweging L 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overweging A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de naar aanleiding daarvan genomen 

bezuinigingsmaatregelen" 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "erkent dat bepaalde lidstaten achterblijven bij de 

uitvoering van de nodige structurele hervormingen;" en "die te maken hebben met 

een braindrain van hoogopgeleiden" 

2e deel "erkent dat bepaalde lidstaten achterblijven bij de uitvoering van de nodige 

structurele hervormingen;" 

3e deel "die te maken hebben met een braindrain van hoogopgeleiden" 

 
overw D 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waardoor zij zich geïsoleerd voelen en een 

"brandmerkeffect" kan ontstaan," 

2e deel deze woorden 
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ALDE: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "mondiale economische" en "de tendens van 

onzekere" 

2e deel "mondiale economische" 

3e deel "de tendens van onzekere" 

 
§ 48 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van goede kwaliteit" en "kwetsbare, onderbetaalde 

en tijdelijke" 

2e deel "van goede kwaliteit" 

3e deel "kwetsbare, onderbetaalde en tijdelijke" 

 
overw B 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "crisis"-maatregelen, "in de crisislanden" en "al" 

2e deel "crisis"-maatregelen 

3e deel "in de crisislanden" 

4e deel "al" 

 

 

ENF: 

§ 26 

1e deel "onderstreept dat vaststellen of de begroting voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief goed wordt besteed, en of het uiteindelijke doel 

van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief om werkloze jongeren duurzaam aan 

werk te helpen wordt bereikt, alleen mogelijk is als er nauwlettend en transparant 

toezicht op de activiteiten wordt gehouden op basis van betrouwbare en 

vergelijkbare gegevens, en als lidstaten die geen vooruitgang hebben geboekt voor 

een meer ambitieuze aanpak kiezen;" 

2e deel "roept de lidstaten op om het toezicht, de verslaglegging en de kwaliteit van de 

gegevens dringend te verbeteren, en te garanderen dat er betrouwbare en 

vergelijkbare gegevens over de lopende tenuitvoerlegging van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief worden verzameld en tijdig beschikbaar worden 

gesteld, frequenter dan vereist is uit hoofde van hun jaarlijkse verslagleggingsplicht, 

zoals bepaald in artikel 19, lid 2 van de ESF-verordening; verzoekt de Commissie 

haar richtsnoeren over gegevensverzameling in overeenstemming met de 

aanbeveling van de Europese Rekenkamer te herzien om het risico op te rooskleurig 

voorgestelde resultaten tot een minimum te beperken;" 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

1e deel "meent dat de jongerengarantie een eerste stap moet zijn in de richting van een op 

rechten gebaseerde benadering van de behoeften van jongeren op het gebied van 

werkgelegenheid;" zonder de woorden: "een op rechten gebaseerde benadering van" 

2e deel "een op rechten gebaseerde benadering van" 

3e deel "herinnert eraan dat werkgevers de plicht hebben om mee te werken aan het bieden 

van toegankelijke beroepsopleidingsprogramma's, startersbanen en hoogwaardige 

stages aan jongeren;" 
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GUE/NGL, S&D: 

§ 16 

1e deel "is van mening dat de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

niet ter vervanging mogen dienen van de toepassing van macro-economische 

instrumenten en van ander beleid ter bevordering van de jeugdwerkgelegenheid; 

wijst erop dat het bij de beoordeling van de uitvoering en de invloed van de garantie 

belangrijk is rekening te houden met de verschillende begrotings- en macro-

economische omstandigheden in de lidstaten;" 

2e deel "is van mening dat het belangrijk is een structurele hervorming van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor de lange termijn uit te stippelen indien de 

duur van het programma verlengd wordt;" 

3e deel "betoogt dat er duidelijk behoefte bestaat aan een betere coördinatie tussen de 

verschillende lidstaten;" 
 

 

7. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten 

Verslag: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 14 1 ALDE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 490, 54, 38 

 


