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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. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen 

de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek 

en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** 

Aanbeveling: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: 

vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie 

Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties 

voor landbouwproducten *** 

Aanbeveling: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen 

Verslag: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 542, 33, 109 
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5. Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, 

veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 

***I 

Verslag: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 66 commissie HS + 574, 79, 32 

 

 

6. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit 

hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen 

Verslag: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 67 commissie HS + 343, 172, 170 

 

 

7. Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke 

stichtingen ***I 

Verslag: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 17 commissie HS + 561, 89, 36 

ontwerp van wetgevingshandeling 

gehele tekst 17PC commissie  ↓  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-6                

9-16 

commissie  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 1 

Verordening (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 3 – lid 1 – 

letter b – alinea 1 

19 EFDD HS ↓  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 2 

Verordening (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 17 – lid 4 

23S EFDD HS ↓  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 4 

Verordening (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 19 – lid 1 – 

alinea 1 – eerste 

streepje 

20 EFDD HS ↓  

7 =  

17PC = 

commissie HS ↓  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 4 

Verordening (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 19 – lid 1 – 

alinea 1 – tweede 

streepje 

21 EFDD HS ↓  

8 commissie HS ↓  

17PC commissie  ↓  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 4 

Verordening (EU, 

Euratom) nr. 

1141/2014 

Artikel 19 – lid 1 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

artikel 2, § 1 22 EFDD HS ↓  

17PC commissie  ↓  

na overw 1 18 EFDD HS ↓  

Overw 4 24 EFDD HS ↓  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: amendementen 7, 8, 23; overw 4 artikel 1, § 1, punt 4 
 

Diversen 

Erratum op amendement 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Energieprestatie van gebouwen ***I 

Verslag: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

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 

87 EFDD HS - 42, 604, 35 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 88 commissie HS + 546, 35, 96 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 87 
 

 

9. Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma 

Verslag: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 363, 299, 16 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 421, 255, 4 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 17 3 PPE  -  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE ES - 294, 376, 9 

na § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 377, 303, 2 

na § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 367, 303, 15 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 367, 316, 2 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 583, 35, 68 

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 7 

1e deel "betreurt dat de subdoelstelling voor het behalen van een goede kwalitatieve 

toestand van het oppervlaktewater tegen 2020 niet zal worden bereikt" 
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2e deel "als gevolg van de verontreiniging, morfologische interventies op rivieren en 

excessief waterverbruik door de grootschalige onttrekking voor energieopwekking 

uit waterkracht;" 

 
 

§ 12 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en gehechtheid aan het voorzorgsbeginsel bij 

gebrek aan afdoende wetenschappelijke gegevens;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 23 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "alle"  

2e deel deze woorden 

 
§ 44 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door gebieden in te stellen die verboden zijn voor 

waterkrachtgebruik en ecologische debieten langs de rivieren in stand te houden;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 46 

1e deel "verzoekt de lidstaten en de Commissie de verbreiding van oplossingen voor milieu-

uitdagingen te vergroten, met name wanneer technische oplossingen voorhanden zijn 

maar nog niet volledig zijn uitgerold;" 

2e deel "zoals de vermindering van ammoniak in de landbouw;" 
 

 

10. Gendergelijkheid in de mediasector in de EU 

Verslag: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 1 meer dan 

76 leden 

so   

1 +  

2/ES + 355, 322, 1 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 3 meer dan 

76 leden 

 +  

§ 26 4 meer dan 

76 leden 

 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§27 2 meer dan 

76 leden 

ES - 318, 352, 6 

na § 32 5 meer dan 

76 leden 

ES - 301, 346, 30 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 523, 97, 56 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

§ 22 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

amendement 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de verplichting tot" en "met behulp van bindende 

maatregelen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waaronder quota" 

2e deel deze woorden 
 

11. Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector 

Ontwerpresolutie: B8-0183/2018 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0183/2018  

(Commissie FEMM) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

 +  

 

12. Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het 

Europees Ontwikkelingsfonds 

Verslag: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 523, 73, 78 

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 32 

13. Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden 

Verslag: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 340, 282, 46 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 638, 16, 21 

2/HS + 362, 300, 11 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 328, 324, 16 

§ 36 1 meer dan 

76 leden 

ES + 416, 227, 29 

overw Y § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 384, 253, 27 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: § 27 
 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

overw Y 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

§ 24 

1e deel "roept de lidstaten en andere relevante crediteurlanden op om te voorzien in meer 

financiering voor SDG-investeringen en om hun reeds lang bestaande belofte om 

0,7 % van hun bni aan officiële ontwikkelingshulp te besteden gestand te doen; 

verzoekt hen deze financiering in de vorm van subsidies toe te kennen, eerder dan in 

de vorm van leningen, wanneer uit de evaluatierapporten blijkt dat de 

verwezenlijking van de SDG's op de lange termijn gevaar loopt door de inkrimping 

van de overheidsfinanciën;" 

2e deel "dringt er bij crediteurlanden bovendien op aan innovatieve en gediversifieerde 

nieuwe financieringsbronnen aan te boren om de SDG's te verwezenlijken, zoals een 

belasting op transacties in vreemde valuta en een belasting op financiële transacties, 

wat kan bijdragen tot de schuldhoudbaarheid van elk land, vooral bij een financiële 

crisis;" 

 
§ 27 

1e deel "stemt in met en vraagt de Europese Unie haar steun te verlenen aan de 

tenuitvoerlegging van de beginselen die zijn afgebakend door de Conferentie van de 

Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling inzake een verantwoord kredietbeleid 

waarin met name de medeverantwoordelijkheid van kredietgevers en kredietnemers 

duidelijk tot uiting komt (beginselen van de UNCTAD voor het verantwoord 

verstrekken en opnemen van overheidskrediet), evenals het onontbeerlijke 

parlementaire toezicht op financieringstransacties van de overheid;" 

2e deel "is van mening dat de beginselen van de UNCTAD voor het verantwoord 

verstrekken en opnemen van overheidskrediet moeten worden omgezet in juridisch 

bindende en afdwingbare instrumenten;" 

 
§ 29 

1e deel "benadrukt de noodzaak om het eens te worden over internationale bindende regels 

om verfoeilijke en onwettige schulden aan te pakken; is daarom van oordeel dat een 

herstructurering van de schulden ondersteund moet worden door een onafhankelijke 

schuldenaudit als een manier om verfoeilijke en onwettige leningen te onderscheiden 

van andere leningen;" 

2e deel "benadrukt dat verfoeilijke en onwettige leningen geannuleerd moeten worden;" 

 
§ 32 

1e deel "benadrukt de noodzaak om schuldencrises op een eerlijke, snelle en duurzame 

manier op te lossen door een internationaal schuldherschikkingsmechanisme op te 

zetten dat voortbouwt op het stappenplan van de UNCTAD over de herschikking van 

staatsschulden" 

2e deel "en de zogenaamde Stiglitz-commissie om een internationaal hof voor 

schuldherstructurering op te richten;" 
 

 

14. Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU 

Verslag: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF HS - 81, 566, 13 

stemming: resolutie van de commissie REGI 

(gehele tekst) 

HS + 506, 71, 45 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 

 


