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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. De situatie op de Maldiven 

Ontwerpresoluties: B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, 
B8-0175/2018, B8-0176/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0168/2018 

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

§ 7 3 S&D ES + 328, 291, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 10 1 GUE/NGL HS - 249, 383, 5 

§ 13 2 GUE/NGL HS - 130, 504, 11 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0168/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0169/2018  EFDD  ↓  

B8-0171/2018  ECR  ↓  

B8-0172/2018  PPE  ↓  

B8-0174/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0175/2018  ALDE  ↓  

B8-0176/2018  S&D  ↓  

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 7 

GUE/NGL: amendement 1, 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR, PPE: § 7 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "mogelijk met inbegrip van de opschorting van 

financiële bijstand van de EU aan het land in afwachting van" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Margrete Auken (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0168/2018. 

Judith Sargentini (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0168/2018. 
 

 

2. De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak 

van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman 

Ontwerpresoluties: B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, 
B8-0164/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0159/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0159/2018  ECR  ↓  

B8-0160/2018  PPE  ↓  

B8-0161/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0162/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0163/2018  ALDE  ↓  

B8-0164/2018  S&D  ↓  

 

 

Diversen 

Margrete Auken (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0161/2018. 

Judith Sargentini (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0159/2018. 
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3. Doden uit mededogen in Oeganda 

Ontwerpresoluties: B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0165/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0165/2018  ECR  ↓  

B8-0166/2018  PPE  ↓  

B8-0167/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0170/2018  ALDE  ↓  

B8-0173/2018  S&D  ↓  

 

 

Diversen 

Michaela Šojdrová (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0165/2018. 
 

 

4. Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** 

Aanbeveling: João Ferreira (A8-0058/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 624, 3, 25 

 

 

5. Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren 

(resolutie) 

Verslag: João Ferreira (A8-0055/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 608, 13, 31 
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6. Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I 

Verslag: Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 93 commissie HS + 587, 37, 20 

 

 

7. Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I 

Verslag: Silvia Costa (A8-0369/2017) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 12 commissie HS + 541, 89, 24 

 

 

8. Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I 

Verslag: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

9= 

12= 

meer dan 

38 leden 

EFDD 

HS - 129, 506, 18 

Ontwerp van wetgevingshandeling 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1 

5 

7-8 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

2 commissie so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 71 bis 10 meer dan 

38 leden 

 -  

14 EFDD HS - 112, 519, 24 

6 commissie  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

artikel 71 bis 11 meer dan 

38 leden 

HS ↓  

na overw 1 13 EFDD HS - 126, 502, 26 

na overw 3 3 commissie so   

1 +  

2 +  

4 commissie so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

verklaring 15 PPE, S&D, 

ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

EFDD 

so   

1 +  

2 +  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 507, 112, 37 

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 11, 12, 13, 14 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: artikel 71 bis (oorspronkelijke tekst) 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 15 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Als enige rechtstreeks verkozen instelling van de 

Unie en als vertegenwoordiger van de burgers van de Unie zet het Europees 

Parlement zich als geen ander in voor de eerbiediging van de beginselen van de 

democratie in de Unie." 

2e deel deze woorden 

 

EFDD: 

amendement 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "naar Amsterdam" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in Amsterdam" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 4 

1e deel "Het is verheugend dat de nieuwe locatie van het Bureau de voorkeur heeft van de 

huidige medewerkers en dat de Nederlandse autoriteiten zich inspannen om ervoor 

te zorgen dat de verhuizing in twee fasen de operationele capaciteit en de continuïteit 

niet in gevaar brengt en dat de goede werking van het EMA, zonder onderbrekingen, 

gewaarborgd blijft. " 

2e deel "De verhuizing van het Bureau naar Amsterdam in twee fasen leidt er echter toe dat 

het Bureau bepaalde activiteiten tijdelijk, als het in de tijdelijke locatie gevestigd is, 

een lagere prioriteit moet geven, zoals de werkzaamheden op het gebied van 

pediatrische geneesmiddelen en volksgezondheidskwesties, waaronder 

werkzaamheden op het gebied van antimicrobiële resistentie en pandemische griep." 

zonder de woorden "naar Amsterdam" 

3e deel "naar Amsterdam" 

4e deel "De vertragingen die de Nederlandse regering al heeft gemeld en die ertoe leiden dat 

het permanente gebouw, waarvan de bouw nog moet starten, later zal worden 

opgeleverd, geven aanleiding tot bezorgdheid over nog meer vertragingen. De 

periode waarin het Bureau in het tijdelijke gebouw gehuisvest wordt, moet beperkt 

blijven tot tien en een halve maand, zodat het Bureau met ingang van 16 november 

2019 weer met volledige capaciteit kan functioneren en verder verlies van expertise 

voorkomen wordt." zonder de woorden "die de Nederlandse regering al heeft gemeld 

en" 

5e deel "die de Nederlandse regering al heeft gemeld en" 
 

 

9. Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting * 

Verslag: Alain Lamassoure (A8-0051/2018) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

67= 

71= 

EFDD 

ECR 

HS - 119, 521, 12 

Ontwerp van wetgevingshandeling 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-3 

6-9 

11-21 

23-30 

32-44 

46-61 

64-65 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

4 commissie so   

1 +  

2/HS + 477, 137, 32 

5 commissie HS + 472, 159, 13 

22 commissie HS + 464, 162, 17 

31 commissie HS + 520, 101, 24 

62 commissie HS + 456, 163, 26 

63 commissie HS + 451, 184, 8 

artikel 2, § 1, letter c 66 EFDD HS - 109, 501, 35 

artikel 28, na § 5 70 GUE/NGL  -  

45 commissie  +  

overw 10 10 commissie  +  

68 GUE/NGL  ↓  

na overw 20 69 GUE/NGL  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 438, 145, 69 

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 66, 67 

ECR: amendement 71 

PPE: amendement 66 

ENF: amendementen 5, 22, 31, 62, 63 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Als de Raad er niet in slaagt een unaniem besluit 

aan te nemen over het voorstel tot invoering van een CCCTB, moet de Commissie 

een nieuw voorstel indienen op grond van artikel 116 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, waarbij het Europees Parlement en de Raad volgens 

de gewone wetgevingsprocedure handelen om de benodigde wetgeving uit te 

vaardigen." 

2e deel deze woorden 
 

 

10. Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * 

Verslag: Paul Tang (A8-0050/2018) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

84= 

89= 

EFDD 

ECR 

HS - 117, 511, 14 

Ontwerp van wetgevingshandeling 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-4 

7-8 

10-15 

17-22 

24-39 

41-58 

60 

62-77 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

5 commissie so   

1 +  

2/HS + 474, 142, 33 

6 commissie HS + 470, 161, 17 

16 commissie as +  

23 commissie HS + 468, 161, 18 

40 commissie HS + 522, 101, 18 

artikel 2, § 1, letter c 85 EFDD HS - 109, 506, 33 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 4, alinea 1, 

punt 10 

93 GUE/NGL  -  

artikel 9, na § 2 81 Verts/ALE HS - 273, 350, 21 

artikel 53, § 1, 

na alinea 1 

94 GUE/NGL HS - 100, 395, 151 

artikel 59, § 1, 

alinea 1, letter a 

86 EFDD HS - 93, 492, 66 

artikel 59, § 1, 

alinea 1, letter b 

59 commissie  +  

87 EFDD HS ↓  

artikel 59, § 2 88 EFDD HS - 133, 512, 6 

61 commissie  +  

na artikel 62 82 Verts/ALE HS - 238, 390, 21 

na overw 3 90 GUE/NGL  -  

na overw 5 78 Verts/ALE HS - 130, 370, 144 

79 Verts/ALE HS - 275, 360, 11 

91 GUE/NGL HS - 104, 395, 149 

overw 8 80 Verts/ALE HS - 156, 350, 139 

9 commissie  +  

overw 14 92 GUE/NGL  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 451, 141, 59 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 84, 85, 86, 87, 88 

ECR: amendement 89 

Verts/ALE: amendementen 78, 79, 80, 81, 82 

PPE: amendementen 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 94 

ENF: amendementen 6, 23, 40 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: amendement 16 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 5 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Als de Raad er niet in slaagt een unaniem besluit 

aan te nemen over het voorstel tot invoering van een CCCTB, moet de Commissie 

een nieuw voorstel indienen op grond van artikel 116 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, waarbij het Europees Parlement en de Raad volgens 

de gewone wetgevingsprocedure handelen om de benodigde wetgeving uit te 

vaardigen." 

2e deel deze woorden 
 

 

Diversen   

Amendement 83 is ingetrokken. 

11. Richtsnoeren voor de begroting 2019 – Afdeling III 

Verslag: Daniele Viotti (A8-0062/2018) 

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

opmerkingen 

§ 2 7 ENF HS - 90, 517, 40 

na § 2 17 GUE/NGL HS - 102, 524, 18 

18 GUE/NGL HS - 99, 526, 23 

kopje 2 15S PPE HS - 296, 330, 26 

kopje na § 2 1 S&D HS + 350, 271, 31 

§ 3 8 ENF HS - 102, 534, 10 

na § 3 19 GUE/NGL  -  

§ 4 2 S&D HS + 332, 293, 24 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 5 20 GUE/NGL  -  

na § 7 21 GUE/NGL ES - 47, 535, 49 

na § 11 24 GUE/NGL  -  

§ 13 9 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 13 33 GUE/NGL  -  

na § 14 38 EFDD  -  

§ 15 10 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 17 11 ENF HS - 88, 549, 4 

na § 18 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

na § 20 27 GUE/NGL  -  

39 EFDD so   

1 -  

2 -  

na § 21 22 GUE/NGL  -  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 22 29 GUE/NGL HS - 74, 558, 10 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

na § 25 28 GUE/NGL HS - 82, 521, 33 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 26 40 EFDD  -  

na § 27 23 GUE/NGL  -  

na § 28 35 GUE/NGL HS - 128, 500, 9 

na § 29 30 GUE/NGL  -  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 30 31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL  -  

na § 31 36 GUE/NGL HS - 217, 402, 22 

37 GUE/NGL  -  

§ 33 12 ENF HS - 70, 557, 10 

3 S&D HS - 275, 309, 46 

4 S&D HS + 513, 105, 21 

5 S&D  +  

§ 35 13 ENF HS - 108, 514, 12 

na § 39 14 ENF HS - 100, 510, 14 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw D 6S ENF  -  

na overw F 16 GUE/NGL HS - 148, 478, 13 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 417, 122, 97 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GU/ENGL: amendementen 16, 17, 18, 28, 29, 35, 36 

S&D: amendementen 1, 2, 3, 4, 15 
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ENF: amendementen 7, 8, 11, 12, 13, 14 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 15, 16 

ALDE: §§ 4, 5, 22, 24 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 39 

1e deel "herinnert aan de conclusies van de Raad betreffende de begrotingsrichtsnoeren voor 

2019, waarin de noodzaak wordt benadrukt om de administratieve uitgaven van de 

EU verder te rationaliseren; dringt er bij alle instellingen op aan hun administratieve 

uitgaven te verminderen of in elk geval zo veel mogelijk te bevriezen, en slechts 

financiering aan te vragen voor gerechtvaardigde behoeften;" 

2e deel "herinnert eraan dat nauwere samenwerking tussen alle EU-instellingen en -

instanties, inclusief het delen van diensten, noodzakelijk is om te besparen en om de 

EU-begroting beter te benutten;" 

 

ALDE: 

overweging B 

1e deel "overwegende dat de twee takken van de begrotingsautoriteit ernaar moeten streven 

in het bemiddelingscomité een ambitieus en alomvattend akkoord te bereiken over 

de begroting 2019 om zo de parallelle onderhandelingen over het MFK na 2020 en 

de eigen middelen positief te beïnvloeden" zonder de woorden "over het MFK 

na 2020 en de eigen middelen" 

2e deel "over het MFK na 2020 en de eigen middelen" en "en het mogelijk te maken 

hierover voor het einde van deze zittingsperiode overeenstemming te bereiken;" 

 
§ 13 

1e deel "is ingenomen met de uitbreiding en de verbetering van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), waarvan het uitgebreide garantiefonds een 

cruciale rol vervult bij het verkleinen van de investeringskloof in de EU; herinnert 

eraan dat het EFSI-garantiefonds gedeeltelijk is gefinancierd ten koste van 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), 

ondanks het feit dat deze beide op de lange termijn en toekomstgerichte 

programma's zijn; benadrukt het traditionele standpunt van het Parlement dat nieuwe 

initiatieven moeten worden gefinancierd met nieuwe middelen en niet door een 

herschikking, en dat de schade aan bestaande programma's moet worden hersteld via 

de jaarlijkse begrotingsprocedure;" 

2e deel "herhaalt dat de bezuinigingen op die programma's zoveel mogelijk moeten worden 

teruggedraaid;" 

 
§ 23 

1e deel "benadrukt dat er meer steun moet worden uitgetrokken voor de programma's van de 

Unie die groei en het creëren van kwaliteitsbanen voor de lange termijn bevorderen, 

met name voor jongeren," 

2e deel "en die een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om 

gediversifieerde arbeidskwalificaties te bevorderen in plaats van vroegtijdige 

specialisatie, dit om de veerkracht te vergroten en maatschappelijke aanpassing 

mogelijk te maken en tegelijkertijd de demografische terugloop en tekorten aan 

gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren te bestrijden en de duurzaamheid van 

socialezekerheidsstelsels te garanderen; wijst erop dat het overwegen van specifieke, 

op maat gemaakte maatregelen nuttig kan zijn voor sectoren en/of regio's die 

bijzonder zijn getroffen of die veel kwetsbaarder zijn geworden;" 
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§ 25 

1e deel "is van mening dat discriminatie op grond van geslacht, met name op de 

arbeidsmarkt, niet alleen onverenigbaar is met de waarden van de EU, maar ook een 

ernstige belemmering vormt voor economische groei, aangezien het de 

mogelijkheden van vrouwen om zinvol werk te verrichten beperkt; onderstreept de 

belangrijke bijdrage die de empowerment van vrouwen levert aan het ontstaan van 

een samenleving die inclusiever, rechtvaardiger, vreedzamer en duurzamer is;" 

2e deel "verwacht dat de begroting 2019 ondernemerschap van vrouwen ondersteunt en de 

toegang van vrouwen tot EU-financiering aanmoedigt, bijvoorbeeld in het kader van 

de programma's Cosme en Horizon 2020," 

3e deel "en de steun in het kader van het cohesiebeleid voor investeringen in infrastructuur 

voor onderwijs, kinderopvang en de gezondheidszorg intensiveert zodat vrouwen 

hun werk en privéleven beter op elkaar kunnen afstemmen;" 

 
§ 30 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dringt er bij de Commissie op aan de toegang tot 

fondsen te vergemakkelijken en de procedures te vereenvoudigen;" 

2e deel deze woorden 
 

 

12. De situatie in Syrië 

Ontwerpresoluties: B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, 
B8-0146/2018, B8-0150/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0139/2018 

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

na § 3 1 GUE/NGL HS - 271, 329, 20 

§ 5 2 GUE/NGL HS - 110, 475, 27 

na § 5 3 GUE/NGL HS - 114, 479, 21 

§ 6 4 GUE/NGL HS + 372, 241, 4 

§ 9 5 GUE/NGL HS - 77, 516, 25 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0139/2018  S&D  ↓  

B8-0141/2018  EFDD  ↓  

B8-0142/2018  Verts/ALE  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0143/2018  ECR  ↓  

B8-0144/2018  ALDE  ↓  

B8-0146/2018  PPE  ↓  

B8-0150/2018  GUE/NGL  ↓  

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3, 4, 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 17 
 

Diversen 

Margrete Auken en Jordi Sebastià (Verts/ALE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie 

B8-0142/2018. 

Jaromír Štětina (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0139/2018. 
 

 

13. Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB 

(in de context van Spaanse olijven) 

Ontwerpresoluties: B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, 
B8-0149/2018, B8-0151/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0137/2018 

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

na § 3 4 Verts/ALE  -  

na § 4 1 PPE HS - 242, 329, 10 

na § 7 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

7 GUE/NGL  -  

overw N 2 Verts/ALE  -  

overw O 3 Verts/ALE  -  

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

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0137/2018  ECR  ↓  

B8-0138/2018  S&D  ↓  

B8-0145/2018  PPE  ↓  

B8-0147/2018  EFDD  ↓  

B8-0148/2018  ALDE  ↓  

B8-0149/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0151/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 1 
 

Diversen 

Ángela Vallina (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0137/2018. 
 


