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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. Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 

verkiezingen * 

Verslag: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 492, 14, 24 

 

 

2. Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 

Voorstel van de Conferentie van voorzitters:  

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Voorstel van de 

Conferentie van 

voorzitters: 

goedgekeurd 

 

 

3. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** 

Aanbeveling: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 482, 59, 33 

 

 

 

4. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) 

Verslag: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 500, 72, 22 

 

 

5. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme *** 

Aanbeveling: Helga Stevens (A8-0131/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme 

(aanvullend protocol) *** 

Aanbeveling: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Verpakking en verpakkingsafval ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 90 commissie HS + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 35 commissie HS + 568, 42, 28 

 

 

 

9. Afvalstoffen ***I 
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Verslag: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 253 commissie HS + 559, 42, 46 

verklaringen van de 

Commissie 

254 commissie  +  

 

 

 

10. Het storten van afvalstoffen ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 53 commissie HS + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Procedureregels inzake rapportage op milieugebied 

Verslag: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 13 commissie HS + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de 

secretaris-generaal van de Europese Commissie 

Ontwerpresolutie: B8-0214/2018 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0214/2018  

(Commissie CONT) 

§ 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

HS + 464, 205, 8 

8 ECR ES - 301, 371, 6 

§ 6 9 ECR  -  

na § 18 3 ENF HS - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 621, 60, 5 

na § 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL 

Verts/ALE 

HS - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL 

Verts/ALE 

HS - 289, 388, 4 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 459, 220, 6 

2/HS + 388, 266, 28 

3/HS + 627, 50, 6 

na § 22 2 ALDE  -  

4 ENF HS - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

na § 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 372, 304, 20 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 27 17 GUE/NGL 

Verts/ALE 

HS - 250, 435, 9 

16 ENF HS - 142, 542, 3 

na § 30 18 Verts/ALE HS - 196, 456, 42 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 3, 4, 16 

ALDE: §§ 20, 22 

GUE/NGL: amendementen 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: amendementen 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 20 

PPE: §§ 20, 27 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE, ALDE: 

§ 22 

1e deel "beseft dat het wegens juridische beperkingen in het algemeen niet mogelijk is een 

voor de betrokkene gunstig administratief besluit in te trekken" zonder de woorden 

"in het algemeen" 

2e deel "in het algemeen" 

3e deel "maar verzoekt de Commissie niettemin de procedure voor de benoeming van de 

nieuwe secretaris-generaal opnieuw te bekijken om andere mogelijke kandidaten 

binnen het Europese ambtenarenapparaat de mogelijkheid te bieden om te 

solliciteren en zo een ruimere keuze mogelijk te maken onder potentiële kandidaten 

die tot dezelfde functiegroep en dezelfde rang behoren; verzoekt de Commissie in 

het vervolg open en transparante sollicitatieprocedures te hanteren" 
 

 

13. Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en 

reguliere migratie en inzake vluchtelingen 

Ontwerpresoluties: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0184/2018  

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

na § 4 2 GUE/NGL HS - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL HS - 44, 613, 18 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 5 4 GUE/NGL HS - 62, 610, 15 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 510, 117, 69 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw F 1 GUE/NGL HS - 59, 606, 26 

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 529, 109, 55 

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 516, 137, 43 

Ontwerpresolutie B8-0185/2018  

(ENF-Fractie) 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

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

ENF: § 28, eindstemming (B8-0184/2018), overw L 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 32 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

overw L 

1e deel "overwegende dat de ervaring leert dat migranten positieve bijdragen leveren aan de 

landen waar zij leven, alsmede aan hun land van herkomst" 

2e deel "overwegende dat migranten bijdragen aan de landen waar zij wonen, door 

belastingen te betalen en ongeveer 85 % van hun inkomsten te injecteren in de 

economie van deze landen; overwegende dat in 2017 wereldwijd naar schatting 596 

miljard USD aan betalingen is overgemaakt, waarvan 450 miljard USD naar 

ontwikkelingslanden, d.i. tot drie maal de totale officiële ontwikkelingshulp" 
 

 

14. Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: 

tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 

Verslag: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE HS - 195, 344, 156 

na § 88 2 Verts/ALE HS - 131, 548, 13 

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE HS - 207, 453, 39 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 462, 82, 151 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 
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Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 5 

1e deel "vindt het zorgwekkend dat de EU en haar instrumenten met significante 

uitdagingen worden geconfronteerd, zoals politieke uitruil tussen enerzijds de 

bevordering van waarden en rechten en anderzijds veiligheidsbelangen op de korte 

termijn, de opkomst van nieuwe spelers op het gebied van mondiale governance en 

internationale financiële instellingen, talrijke gewelddadige mondiale conflicten, 

waaronder onbestendigheid in de directe nabijheid van de EU, zowel in het oosten 

als in het zuiden" 

2e deel "en een toenemend agressieve en assertieve politieke koers van Rusland" 

 
§ 6 

1e deel "merkt op dat er EU-trustfondsen zijn opgericht om de achterliggende oorzaken van 

migratie aan te pakken; betreurt dat de bijdragen uit de EU-begroting aan de EU-

trustfondsen en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije de algehele samenhang, de 

langetermijnvisie en de impact van het optreden van de Unie hebben verkleind" 

2e deel "benadrukt nogmaals dat nieuwe prioriteiten met nieuwe kredieten moeten worden 

gefinancierd" 

3e deel "betreurt ten zeerste dat het Parlement in geen enkele fase van het 

besluitvormingsproces voor de Turkije-verklaring formeel is geraadpleegd of om 

zijn instemming is gevraagd" 

 
§ 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de illegale annexatie van de Krim door de 

Russische Federatie en het conflict in het oosten van Oekraïne" 

2e deel deze woorden 

 
§ 55 

1e deel "onderstreept de noodzaak om bijkomende financiële middelen en steun voor 

scholing aan middenveldorganisaties te bieden; "benadrukt dat er dringend 

maatregelen nodig zijn om de bureaucratische lasten en procedurele obstakels 

waarmee middenveldorganisaties kampen, met name op plaatselijk niveau, verder te 

verminderen" zonder "bijkomende financiële middelen en" 

2e deel "bijkomende financiële middelen en" 

3e deel "dringt erop aan specifieke begrotingslijnen te bestemmen voor capaciteitsopbouw 

voor middenveldorganisaties, zodat zij beter in staat zijn toegang tot financiering te 

verkrijgen" 

4e deel "betreurt dat de kwestie van een gebrek aan deelname van maatschappelijke 

organisaties aan het programmeren en uitvoeren van de externe instrumenten niet 

aan de orde is gesteld in het tussentijdse verslag van de Commissie; verzoekt de 

Commissie om een meer strategische betrokkenheid van maatschappelijke 

organisaties in alle externe instrumenten en programma's te integreren, zoals 

gevraagd door zowel de Raad als het Parlement" 

 
§ 89 

1e deel "wijst nog eens op het fundamentele belang van het ondersteunen en bevorderen van 

democratie en de mensenrechten in derde landen, met inbegrip van de bescherming 

van mensenrechtenactivisten" 

2e deel "ongeacht het eventuele ingrijpen door autoriteiten van derde landen" 

 
§ 92 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Roma, LGBTI"  

2e deel deze woorden 
 

 

15. Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid 

Verslag: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 550, 70, 72 

 

 

 

16. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

Verslag: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 426, 255, 12 

Ontwerpresolutie 

§ 1 50 GUE/NGL HS - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D ES - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30S EFDD  -  

53 S&D  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

54 S&D  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D ES - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D ES + 355, 330, 6 

§ 51 6 Verts/ALE ES - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36S EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  

§ 64, letter a 40 EFDD  -  

na § 70 57 S&D  +  

§ 85 58 S&D  -  

§ 91 41S EFDD  -  

§ 92 42S EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, letter b 43 EFDD  -  

§ 99, letter c 14 GUE/NGL  -  

§ 99, letter e 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D ES - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  

§ 132 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D  -  

§ 134 62 S&D  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 135 63S S&D  -  

§ 136 64 S&D ES - 247, 445, 3 

na § 152 65 S&D  -  

§ 175, inleidend 

gedeelte 

15 GUE/NGL  -  

§ 176 16S GUE/NGL  -  

na § 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, na letter g 66 S&D  -  

§ 205 67 S&D  -  

§ 216 17S GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68S S&D  -  

§ 253, letter a 69 S&D  -  

na § 262 2 ENF HS - 88, 588, 18 

§ 272 49 EFDD ES + 403, 284, 9 

na § 285 3 ENF HS - 82, 588, 12 

§ 288, letter a 70 S&D HS - 322, 338, 10 

na § 290 4 ENF HS - 146, 536, 4 

§ 291, na letter a 5 ENF HS - 147, 536, 4 

na § 292 19 GUE/NGL HS + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL HS + 367, 265, 59 

na § 294 71 S&D  +  

na § 296 7 Verts/ALE ES - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1 EFDD HS - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE HS + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL HS ↓  

§ 297 9 Verts/ALE HS + 429, 261, 3 

§ 310 72 S&D HS + 477, 211, 6 

na § 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL HS - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL HS + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  

na overw D 10 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 494, 171, 31 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: amendementen 8, 9 

EFDD: eindstemming (besluit), amendement 1 

ENF: amendementen 2, 3, 4, 5 

S&D: amendementen 70, 72 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 132 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 

 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de Commissie en de uitvoerende 

agentschappen (Verordening (EG) nr. 58/2003, artikel 14, lid 3, en Verordening (EG) nr. 1653/2004, 

artikel 66, lid 2). 

 

Amendement 59 is geschrapt. 
 

 

17. Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de 

verlening van kwijting aan de Europese Commissie voor 2016 

Verslag: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie 

§ 25 8 GUE/NGL ES + 403, 282, 5 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  

§ 69 11 GUE/NGL  -  

na § 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

na § 331 1 EFDD  -  

na § 332 2 EFDD  -  

na § 335 3 EFDD  -  

na § 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  

na § 338 6 EFDD  -  

visum 5 7 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 552, 121, 22 

 

 

 

18. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde 

EOF 

Verslag: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 523, 143, 28 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 375, 125, 68 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit), 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

19. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 540, 147, 4 

Ontwerpresolutie 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF HS - 96, 589, 11 

na § 18 8 ENF HS - 104, 509, 79 

na § 25 37 GUE/NGL HS - 194, 426, 73 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 505, 108, 78 

2/HS + 319, 294, 81 

na § 33 9 ENF HS - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL HS - 109, 515, 66 

2 EFDD so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1 -  

2 -  

§ 38 3 EFDD ES + 448, 219, 22 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

§ 39 10 ENF HS - 121, 538, 26 

na § 39 11 ENF HS - 93, 592, 5 

na § 47 6 S&D  +  

na § 52 12 ENF HS - 91, 535, 69 

13 ENF HS - 96, 523, 67 

14 ENF HS - 95, 582, 14 

15 ENF HS - 87, 583, 24 

na § 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

na § 59 16 ENF HS - 136, 526, 33 

na § 63 17 ENF HS - 109, 562, 5 

na § 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, streepje 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 371, 235, 91 

2/HS + 578, 30, 83 

na § 74 27 Verts/ALE HS + 396, 264, 36 

§ 79 35 S&D  +  

na § 83 18 ENF HS - 94, 584, 19 

na § 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL HS + 368, 319, 4 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

43 GUE/NGL HS + 363, 298, 31 

§ 99 4 EFDD  -  

§ 100 44 GUE/NGL HS - 169, 483, 47 

na § 101 29 Verts/ALE HS - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE HS - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE HS - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE HS - 164, 477, 50 

§ 102 21S PPE HS - 269, 388, 30 

na § 102 22 PPE HS - 322, 351, 14 

§ 103 23S+26 PPE HS - 299, 383, 8 

na § 103 24 PPE HS - 318, 333, 40 

§ 104 25S PPE HS - 284, 395, 11 

na § 104 33 Verts/ALE HS - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE HS - 260, 418, 14 

na § 110 28 Verts/ALE HS - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

na § 134 45 ENF  -  

20 ENF so   

1/HS - 127, 465, 94 

2/HS - 92, 573, 24 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 542, 142, 16 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: amendementen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: eindstemming (besluit) 

PPE: §§ 29, 38 

ENF: amendementen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, streepje 6 
 

Verzoeken om aparte stemming 
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PPE: §§ 29, 38 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 2 

1e deel "meent dat de vervoersdiensten voor leden uitsluitend mogen worden gebruikt om 

leden van het vliegveld/station naar de gebouwen van het Parlement te vervoeren en 

andersom en dat hierbij kleine busjes moeten worden ingezet om de uitgaven te 

optimaliseren" 

2e deel "herinnert er voorts aan dat de leden in België kosteloos met de trein kunnen reizen; 

dringt er bij de secretaris-generaal op aan om met de Belgische 

spoorwegmaatschappij te onderhandelen over het inzetten van meer rechtstreekse 

treinen tussen het Luxemburg-station in Brussel en het vliegveld Zaventem op de 

drukste aankomst- en vertrektijden van de leden, en verzoekt het secretariaat 

treinreizen voor de leden te stimuleren om aldus eveneens de CO2-voetafdruk van 

de leden te verminderen" 

 
amendement 20 

1e deel "herinnert eraan dat de leden van het Europees Parlement volgens de gedragscode 

melding moeten maken van eventuele giften die zij ontvangen wanneer zij het 

Parlement officieel vertegenwoordigen, overeenkomstig de voorschriften als 

omschreven in de invoeringsmaatregelen van de gedragscode, en dat deze giften in 

het giftenregister moeten worden ingevoerd" 

2e deel "vraagt zich af waarom er in 2016 slechts één gift is aangegeven, terwijl dat er in 

2015 25 waren" 

 

PPE: 

§ 73, streepje 6 

1e deel "verplicht" 

2e deel "een opleiding" en "op het gebied van seksuele intimidatie en pesten voor leden en 

ambtenaren in machtsposities" 

 

S&D: 

§ 29 

1e deel "verzoekt de secretaris-generaal om maatregelen te treffen met betrekking tot de 

aanzienlijk verhoogde hotelprijzen in Straatsburg, die van jaar tot jaar dramatisch 

zijn gestegen, met een duidelijke piek tijdens de plenaire vergadering" 

2e deel "beveelt aan het vervoer tussen Straatsburg en de Duitse zijde van de grens, waar de 

prijzen aanzienlijk lager liggen, te vergemakkelijken (mogelijk door middel van een 

pendelbus tussen Kehl en het Parlementsgebouw)" 

 
§ 38 

1e deel "erkent dat de kosten van de geografische spreiding van het Parlement volgens de 

Rekenkamer 114 miljoen EUR per jaar bedragen; wijst op de bevinding in zijn 

resolutie van 20 november 2013 over de plaats van de zetels van de instellingen van 

de Unie, volgens welke 78 % van alle dienstreizen van medewerkers van het 

Parlement die onder het Statuut vallen, plaatsvinden als direct gevolg van het feit dat 

de diensten van het Parlement geografisch gespreid zijn; herinnert eraan dat de 

milieugevolgen van deze spreiding worden geraamd op 11 000 tot 19 000 ton CO2-

emissies" 

2e deel "verzoekt de Raad om een oplossing te vinden voor deze verspilling van 

belastinggeld" 
 

Diversen: 

Amendement 19 is geschrapt. 
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20. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

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

opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 659, 32, 6 

Ontwerpresolutie 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 611, 55, 31 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

(De verlening van kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 

5, lid 1, onder b, van het Reglement). 

21. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 556, 124, 4 

Ontwerpresolutie 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  



P8_PV(2018)04-18(VOT)_NL.docx 20 PE 621.175 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 568, 125, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 54 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 4 

1e deel "merkt op dat volgens de huidige kwijtingsprocedure de jaarlijkse 

activiteitenverslagen door het HvJ-EU in juni aan de Rekenkamer worden 

toegestuurd, in oktober door de Rekenkamer aan het Europees Parlement worden 

doorgezonden en in stemming worden gebracht in de plenaire vergadering van mei; 

wijst erop dat er, tenzij de kwijting wordt uitgesteld, minstens 17 maanden 

verstrijken tussen de afsluiting van de jaarrekeningen en het einde van de 

kwijtingsprocedure; wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits; benadrukt dat de kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd 

en versneld" zonder "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 

3e deel "verzoekt het HvJ-EU en de Rekenkamer de beste praktijken in de particuliere sector 

te volgen; stelt in dit verband voor de termijn voor de indiening van de jaarlijkse 

activiteitenverslagen vast te stellen op 31 maart van het jaar volgende op het 

boekjaar en de termijn voor de indiening van de verslagen van de Rekenkamer vast 

te stellen op 1 juli; stelt ook voor om het tijdschema voor de kwijtingsprocedure als 

vastgesteld in bijlage IV, punt 5 van het Reglement van het Parlement te herzien, 

zodat de stemming over de kwijting kan worden gehouden in de plenaire 

vergadering van november, zodat de kwijtingsprocedure wordt afgesloten binnen het 

jaar volgende op het boekjaar waarop zij betrekking heeft" 
 

 

22. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_NL.docx 21 PE 621.175 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 586, 100, 13 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 4 

1e deel "merkt op dat tijdens de huidige kwijtingsprocedure de jaarlijkse 

activiteitenverslagen in juni aan de Rekenkamer worden toegestuurd, in oktober 

door de Rekenkamer aan het Parlement worden doorgezonden en in de plenaire 

vergadering van mei in stemming worden gebracht; wijst erop dat er, wanneer de 

kwijting wordt afgesloten (als die niet wordt uitgesteld), minstens 17 maanden zijn 

verstreken sinds het afsluiten van de jaarrekeningen; wijst erop dat er in de 

particuliere sector veel striktere termijnen gelden voor audits; benadrukt dat de 

kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd en versneld" zonder "wijst erop dat 

er in de particuliere sector veel striktere termijnen gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel striktere termijnen gelden voor 

audits" 

3e deel "verzoekt de Rekenkamer het goede voorbeeld van de particuliere sector te volgen 

en stelt voor om als termijn voor de indiening van de jaarlijkse activiteitenverslagen 

31 maart van het volgende jaar vast te stellen en 1 juli als termijn voor de indiening 

van de verslagen van de Rekenkamer, en het tijdschema voor de kwijtingsprocedure 

als vastgesteld in bijlage IV, punt 5 van het Reglement van het Parlement 

dienovereenkomstig te herzien, zodat de stemming over de kwijting kan worden 

gehouden in de plenaire vergadering van november, waarmee de kwijtingsprocedure 

wordt afgesloten binnen het jaar volgende op het boekjaar waarop zij betrekking 

heeft" 

 
§ 8 

1e deel "betreurt dat de reikwijdte van de overwegingen in hoofdstuk 10 van het jaarverslag 

beperkt blijft; verzoekt de Rekenkamer meer gedetailleerde gegevens over elke 

instelling te verstrekken om een beter inzicht te krijgen in de zwakke punten van de 

administratieve uitgaven" 

2e deel "is van mening dat landspecifieke verslagen van de Rekenkamer voor elke lidstaat in 

de toekomst welkom zouden zijn" 
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23. Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 560, 130, 4 

Ontwerpresolutie 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 550, 130, 20 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 3 

1e deel "merkt op dat volgens de huidige kwijtingsprocedure de jaarlijkse 

activiteitenverslagen door het Comité in juni aan de Rekenkamer worden 

toegestuurd, in oktober door de Rekenkamer aan het Europees Parlement worden 

doorgezonden en in stemming worden gebracht in de plenaire vergadering van mei; 

wijst erop dat er, tenzij de kwijting wordt uitgesteld, minstens 17 maanden 

verstrijken tussen de afsluiting van de jaarrekeningen en het einde van de 

kwijtingsprocedure; wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits; benadrukt dat de kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd 

en versneld" zonder "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 
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3e deel "verzoekt het Comité en de Rekenkamer de beste praktijken in de particuliere sector 

te volgen; stelt in dit verband voor de deadline voor de indiening van de jaarlijkse 

activiteitenverslagen vast te stellen op 31 maart van het jaar volgende op het 

boekjaar en de deadline voor de indiening van de verslagen van de Rekenkamer vast 

te stellen op 1 juli; stelt ook voor om het tijdschema voor de kwijtingsprocedure als 

vastgesteld in bijlage IV, punt 5 van het Reglement van het Parlement te herzien, 

zodat de stemming over de kwijting kan worden gehouden in de plenaire 

vergadering van november, zodat de kwijtingsprocedure wordt afgesloten binnen het 

jaar volgende op het boekjaar waarop zij betrekking heeft" 
 

 

24. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 490, 200, 4 

Ontwerpresolutie 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE HS - 252, 431, 18 

2 EFDD HS - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL ES + 468, 211, 19 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 562, 125, 14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 
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Verts/ALE: amendement 1 

EFDD: eindstemming (besluit), amendement 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 21 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 3 

1e deel "merkt op dat volgens de huidige kwijtingsprocedure de jaarlijkse 

activiteitenverslagen door het Comité in juni aan de Rekenkamer worden 

toegestuurd, in oktober door de Rekenkamer aan het Europees Parlement worden 

doorgezonden en in stemming worden gebracht in de plenaire vergadering van mei; 

wijst erop dat er, tenzij de kwijting wordt uitgesteld, minstens 17 maanden 

verstrijken tussen de afsluiting van de jaarrekeningen en het einde van de 

kwijtingsprocedure; wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits; benadrukt dat de kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd 

en versneld" zonder "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 

3e deel "verzoekt het Comité en de Rekenkamer de beste praktijken in de particuliere sector 

te volgen; stelt in dit verband voor de deadline voor de indiening van de jaarlijkse 

activiteitenverslagen vast te stellen op 31 maart van het jaar volgende op het 

boekjaar en de deadline voor de indiening van de verslagen van de Rekenkamer vast 

te stellen op 1 juli; stelt ook voor om het tijdschema voor de kwijtingsprocedure als 

vastgesteld in bijlage IV, punt 5 van het Reglement van het Parlement te herzien, 

zodat de stemming over de kwijting kan worden gehouden in de plenaire 

vergadering van november, zodat de kwijtingsprocedure wordt afgesloten binnen het 

jaar volgende op het boekjaar waarop zij betrekking heeft" 

 
§ 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waarbij overlapping met de activiteiten van andere 

instellingen van de Unie wordt voorkomen" 

2e deel deze woorden 
 

 

25. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern 

optreden 

Verslag: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 542, 135, 15 

Ontwerpresolutie 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D  +  

§ 42 3 GUE/NGL HS - 127, 506, 69 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 549, 133, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 3 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 42 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 9 

1e deel "spreekt zijn steun uit voor de beoordeling en verbetering van de kosteneffectiviteit 

van controles achteraf door de kosten van die controles met de waarde van de 

ontdekte fouten te vergelijken; stelt vast dat de eenheidskosten van foutendetectering 

(kosten per euro) in 2016 tot 23 cent zijn opgelopen" 

2e deel "is zich ervan bewust dat deze eenheidskosten verband houden met het lage 

foutenpercentage en dus lager zouden zijn als het bedrag dat fouten vertoont, hoger 

zou zijn" 

 

S&D: 

§ 46 

1e deel "merkt op dat de huidige kwijtingsprocedure voorschrijft dat de EDEO in juni zijn 

jaarlijks activiteitenverslag aan de Rekenkamer toestuurt, dat de Rekenkamer in 

oktober zijn verslag aan het Parlement toestuurt en dat het Parlement in mei in de 

plenaire vergadering over de kwijting stemt; wijst erop dat er, tenzij de kwijting 

wordt uitgesteld, minstens 17 maanden verstrijken tussen de afsluiting van de 

jaarrekeningen en het einde van de kwijtingsprocedure; wijst erop dat er in de 

particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits; benadrukt dat de 

kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd en versneld" zonder "wijst erop dat 

er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 
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3e deel "vraagt dat de EDEO en de Rekenkamer de best practice in de particulieren sector 

volgen en stelt in dit verband voor om de deadline voor de indiening van de 

jaarlijkse activiteitenverslagen vast te stellen op 31 maart van het jaar volgende op 

het boekjaar en de deadline voor de indiening van de verslagen van de Rekenkamer 

vast te stellen op 1 juli; stelt ook voor om het tijdschema voor de kwijtingsprocedure 

als vastgesteld in bijlage IV, punt 5 van het Reglement van het Parlement te herzien, 

zodat de stemming over de kwijting kan worden gehouden in de plenaire 

vergadering van november, zodat de kwijtingsprocedure wordt afgesloten binnen het 

jaar volgende op het boekjaar waarop zij betrekking heeft" 
 

 

26. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 572, 119, 6 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 3 

1e deel "acht het verheugend dat de Ombudsman zijn jaarlijks activiteitenverslag al in maart 

aan de Rekenkamer heeft toegestuurd; merkt op dat de Rekenkamer haar verslag in 

oktober heeft toegestuurd aan het Parlement en dat de stemming over de kwijting 

door het Parlement uiterlijk in de plenaire vergadering van mei zal plaatsvinden; 

wijst erop dat er, wanneer de kwijting wordt afgesloten (als die niet wordt 

uitgesteld), minstens 17 maanden zijn verstreken sinds het afsluiten van de 

jaarrekeningen; wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits; benadrukt dat de kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd 

en versneld" zonder "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 
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3e deel "verzoekt de Ombudsman het goede voorbeeld van de particuliere sector te volgen 

en stelt voor de termijn voor de indiening van de jaarlijkse activiteitenverslagen vast 

te stellen op 31 maart van het volgende jaar, de termijn voor de verslagen van de 

Rekenkamer op 1 juli en die voor de stemming over de kwijting door het Parlement 

in de plenaire vergadering van november, zodat de kwijtingsprocedure wordt 

afgerond binnen het jaar dat volgt op het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft" 
 

 

27. Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 569, 124, 4 

Ontwerpresolutie 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 400, 289, 6 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 566, 130, 2 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 3 

1e deel "merkt op dat volgens de huidige kwijtingsprocedure de jaarlijkse 

activiteitenverslagen door de Toezichthouder in juni aan de Rekenkamer worden 

toegestuurd, in oktober door de Rekenkamer aan het Europees Parlement worden 

doorgezonden en in stemming worden gebracht in de plenaire vergadering van mei; 

wijst erop dat er, wanneer de kwijting wordt afgesloten (als die niet wordt 

uitgesteld), minstens 17 maanden zijn verstreken sinds het afsluiten van de 

jaarrekeningen; wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits; benadrukt dat de kwijtingsprocedure moet worden gestroomlijnd 

en versneld" zonder "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen 

gelden voor audits" 

2e deel "wijst erop dat er in de particuliere sector veel kortere termijnen gelden voor audits" 
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3e deel "verzoekt de Toezichthouder en de Rekenkamer de beste praktijken in de particuliere 

sector te volgen; stelt in dit verband voor de deadline voor de indiening van de 

jaarlijkse activiteitenverslagen vast te stellen op 31 maart van het jaar volgende op 

het boekjaar en de deadline voor de indiening van de verslagen van de Rekenkamer 

vast te stellen op 1 juli; stelt ook voor om het tijdschema voor de kwijtingsprocedure 

als vastgesteld in bijlage IV, punt 5 van het Reglement van het Parlement te herzien, 

zodat de stemming over de kwijting kan worden gehouden in de plenaire 

vergadering van november, zodat de kwijtingsprocedure wordt afgesloten binnen het 

jaar volgende op het boekjaar waarop zij betrekking heeft" 
 

 

28. Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-

agentschappen 

Verslag: Bart Staes (A8-0115/2018) 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie 

§ 5 2 GUE/NGL so   

1/HS + 586, 104, 10 

2/HS - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  

§ 38 1 ECR ES + 582, 110, 6 

mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 558, 129, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 2 

1e deel "benadrukt dat de Interinstitutionele Werkgroep gedecentraliseerde agentschappen 

met name het proefproject "Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart (EASA)" voor agentschappen die door vergoedingen worden 

gefinancierd, heeft onderzocht; stelt dat agentschappen, zelfs als zij volledig door 

vergoedingen worden gefinancierd, nog steeds volledige verantwoording moeten 

afleggen aan de kwijtingsautoriteit, gelet op de reputatierisico's; spreekt voorts zijn 

zorg uit over de kwaliteitsindicatoren die bij het EASA-proefproject zijn gebruikt, 

aangezien deze sterk de nadruk leggen op klanttevredenheid en minder op 

luchtverkeersveiligheid; "verzoekt de Commissie na te gaan hoe de 

onafhankelijkheid van volledig door vergoedingen gefinancierde agentschappen kan 

worden verzekerd" 
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2e deel "en om in dit verband een systeem in overweging te nemen waarbij de vergoedingen 

aan de Commissie worden betaald in plaats van direct aan de agentschappen, en 

waarbij de agentschappen gefinancierd blijven worden via de Uniebegroting" 
 

Diversen: 

Monica Macovei stelde het volgende mondeling amendement op amendement 1 voor: 

"38. merkt op dat 29 agentschappen (94 %) de belangenverklaringen van de leden van de raad van 

bestuur, het management en interne deskundigen op hun website hebben gepubliceerd; vraagt de 

resterende agentschappen die dat nog niet hebben gedaan, om de belangenverklaringen onverwijld te 

publiceren en lidmaatschappen van andere organisaties daarbij te vermelden, zodat interne 

onafhankelijke toetsing mogelijk is; toont zich verheugd dat middelgrote agentschappen en 

agentschappen die door hun werkterrein een grotere kans hebben om met een belangenconflict te 

maken te krijgen, de belangenverklaringen jaarlijks of zelfs vaker controleren zodra ze worden 

ingediend;" 
 

29. Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(ACER) 

Verslag: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 558, 131, 5 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

30. Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties 

voor elektronische communicatie (Berec) 

Verslag: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 554, 132, 7 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

31. Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) 

Verslag: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 560, 127, 8 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

32. Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding (Cedefop) 

Verslag: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 563, 106, 28 
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Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

33. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het 

gebied van rechtshandhaving (Cepol) 

Verslag: Bart Staes (A8-0098/2018) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 554, 126, 9 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

34. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart 

(EASA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 558, 123, 14 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

35. Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 
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Verslag: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 622, 46, 21 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 623, 40, 25 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

(De verlening van kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 

5, lid 1, onder b, van het Reglement). 
 

36. Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 554, 126, 8 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 566, 110, 12 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

37. Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 

(ECDC) 

Verslag: Bart Staes (A8-0085/2018) 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_NL.docx 33 PE 621.175 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 566, 122, 5 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

38. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 564, 128, 7 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

39. Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 562, 128, 4 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

40. Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 536, 149, 7 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 553, 129, 11 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

41. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

Verslag: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 20 2 GUE/NGL so   

1/HS - 254, 409, 26 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 410, 229, 29 

3/HS - 248, 437, 5 

na § 25 1 EFDD  -  

na § 26 3 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 552, 140, 8 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 2 

1e deel "stelt met bezorgdheid vast dat volgens Corporate Europe Observatory 46 % van de 

deskundigen die sinds 2015 voor de Autoriteit werken, in een belangenconflict 

verkeert doordat zij directe of indirecte banden hebben met lobby's en 

ondernemingen waarvan de producten door de Autoriteit worden beoordeeld" 

2e deel "onderkent dat interne procedures niet volstaan om de onafhankelijkheid van de 

Autoriteit ten aanzien van de bedrijfswereld te waarborgen; stelt vast dat 

vertrekkende personeelsleden verplicht zijn om de Autoriteit op de hoogte te stellen 

van hun toekomstige dienstverband en van alle mogelijke belangenconflicten" 

3e deel "roept de Autoriteit ertoe op strengere regels te hanteren met betrekking tot 

'draaideurpraktijken' en in dergelijke gevallen sterk ontmoedigende sancties toe te 

passen" 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

42. Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 

Verslag: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 560, 128, 10 
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Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

43. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(Eiopa) 

Verslag: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 578, 114, 7 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

44. Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 

Verslag: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 563, 128, 6 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

45. Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
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Verslag: Bart Staes (A8-0103/2018) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

na § 18 1 GUE/NGL HS - 203, 472, 18 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 534, 145, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

46. Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving (EWDD) 

Verslag: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 561, 123, 10 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

47. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0078/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 541, 133, 17 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 539, 132, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

48. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) 

Verslag: Bart Staes (A8-0114/2018) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 557, 111, 29 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

49. Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) 
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Verslag: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 552, 133, 9 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

50. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 571, 110, 14 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

51. Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) 

Verslag: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 560, 129, 8 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

52. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 

grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 553, 133, 5 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

53. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het 

werk (EU-OSHA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 564, 126, 7 
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Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

54. Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 559, 110, 28 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

55. Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound) 

Verslag: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 559, 130, 5 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

56. Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) 
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Verslag: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 556, 127, 10 

 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

57. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) 

Verslag: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 551, 123, 16 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 559, 122, 16 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

58. Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0093/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 551, 136, 5 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

59. Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) 

Verslag: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

HS + 522, 158, 14 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 529, 145, 13 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit) 
 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

60. Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

Verslag: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 550, 114, 29 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

61. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën 

(BBI) 

Verslag: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 562, 108, 29 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

62. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 

Verslag: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 564, 120, 13 
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Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

63. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische 

componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) 

Verslag: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 1 1 Verts/ALE ES - 167, 500, 28 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 476, 192, 29 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

64. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en 

waterstof 2 (FCH2) 

Verslag: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 561, 123, 11 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
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65. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief 

innovatieve medicijnen 2 (IMI) 

Verslag: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 567, 121, 7 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

66. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de 

ontwikkeling van fusie-energie 

Verslag: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 5 1 Verts/ALE  -  

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 494, 193, 10 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

67. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 
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Verslag: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 560, 122, 4 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 
 

 

68. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) 

Verslag: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 489, 144, 6 

 

Diversen: 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie bijlage 

V, artikel 5, lid 1 van het Reglement). 

 


