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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. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist 
en 3/5 van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 629, 21, 9 

 

 

2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor 

de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor 

bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 650, 28, 1 

 

 

3. Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn 

van de EU ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief 

van de Commissie 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement 

vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen) 

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

opmerkingen 

na § 3 1 ENF HS - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

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

opmerkingen 

na § 9 6 GUE/NGL  -  

na overw B 2 GUE/NGL  -  

overw E 3 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 575, 107, 4 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 
 

 

5. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-

ØØØ21-9) 

Ontwerpresolutie: B8-0232/2018 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0232/2018 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 450, 200, 35 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

6. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × 

MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de 

afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 combineert 

Ontwerpresolutie: B8-0233/2018 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0233/2018 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 451, 199, 37 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
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7. Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt 

Verslag: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

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

opmerkingen 

na § 30 1 meer dan 

38 leden 

ES + 539, 136, 7 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 590, 52, 41 

 

 

 

8. De toekomst van voedsel en landbouw 

Verslag: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 8 ENF  -  

na § 2 33 Verts/ALE ES - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL HS - 316, 350, 16 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS l 580, 74, 29 

na § 6 34 Verts/ALE HS - 320, 361, 6 

§ 7 25 EFDD  -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 627, 26, 32 

na § 9 35 Verts/ALE HS - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL HS + 358, 291, 34 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

+ 527, 106, 49 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES l 522, 127, 22 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_NL.docx 5 PE 623.123 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 25 36 Verts/ALE HS + 561, 104, 19 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 608, 44, 29 

§ 29 9 ENF  -  

na § 36 49 GUE/NGL HS - 327, 339, 22 

na § 37 43 GUE/NGL  -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 605, 75, 8 

2/HS l 547, 113, 18 

§ 44 10 ENF  -  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 673, 11, 3 

§ 50 11 ENF  -  

21 meer dan 

38 leden 

 -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 55 12 ENF  -  

§ 56 13 ENF  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 622, 34, 31 

2/HS l 460, 205, 13 

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 67 28 EFDD so   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES l 577, 74, 28 

2/HS l 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

na § 67 1 PPE HS + 335, 309, 39 

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 71 50 GUE/NGL HS - 207, 461, 19 

na § 78 15 ENF HS - 108, 554, 11 

na § 82 2 PPE ES - 283, 364, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 314, 297, 62 

§ 91 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 377, 272, 35 

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 94 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 403, 253, 28 

na § 95 44 GUE/NGL ES - 295, 354, 24 

na § 96 45 GUE/NGL  -  

§ 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

na § 100 46 GUE/NGL ES - 140, 530, 4 

§ 104 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 105 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 112 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 368, 308, 12 

§ 115 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

titel, na § 118 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 119 52 GUE/NGL HS - 179, 485, 21 

§ 120 § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

+ 503, 112, 49 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 122 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 124 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS l 490, 184, 9 

4/HS l 507, 157, 12 

§ 128 § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

+ 512, 129, 9 

§ 129 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 135 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES l 482, 191, 8 

§ 139 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES l 478, 162, 21 

§ 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE ES - 253, 399, 21 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  



P8_PV(2018)05-30(VOT)_NL.docx 9 PE 623.123 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 142 18 ENF HS - 70, 608, 2 

na § 142 19 ENF HS - 50, 609, 20 

§ 143 38 Verts/ALE HS + 325, 309, 43 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 144 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 611, 56, 15 

§ 145 20 ENF  -  

§ 146 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 146 39 Verts/ALE HS + 603, 73, 9 

§ 152 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 154 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 160 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 162 27 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 168 40 Verts/ALE ES - 297, 381, 4 

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1/ES l 605, 66, 8 

2/ES l 517, 140, 25 

§ 171 41 Verts/ALE so   

1/ES - 298, 359, 19 

2 ↓  

§ 176 47 GUE/NGL HS - 216, 459, 11 

na § 177 48 GUE/NGL  -  

na visum 10 30 Verts/ALE HS - 303, 357, 18 

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS l 581, 74, 23 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw P 3 ENF  -  

overw T 4 ENF  -  

overw Aa 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

overw Af § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES l 557, 100, 13 

2 +  

overw Ag § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES l 362, 291, 21 

overw Ap 6S ENF  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw Ax § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES l 525, 143, 8 

overw Bc 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE HS - 294, 361, 28 

overw Bd 22 ALDE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 548, 98, 27 

overw Bq 32 Verts/ALE HS - 307, 356, 21 

overw Bt § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES l 448, 131, 59 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 468, 123, 89 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE, S&D amendement 1 

ECR: § 64 

GUE/NGL amendementen 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: amendementen 15, 18, 19, 49, §§ 4 (2e deel), 8, 27, 40, 48, 144, overw Bd, J (2e 

deel) 

Verts/ALE: amendementen 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, §§ 67 (2e deel), 88, 91, 94, 112, 124 

(3e en 4e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 91, 112 

ALDE: § 122 

GUE/NGL: §§ 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: §§ 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 60 

1e deel "onderstreept dat de overheidsgelden van het huidige GLB die aan daadwerkelijke 

activiteiten van landbouwers worden besteed, zeer precieze en minutieuze controles 

ondergaan," 

2e deel "terwijl de grote bedragen van de GLB-begroting (rechtstreekse betalingen) feitelijk 

louter op basis van ongecontroleerd grondbezit worden verstrekt en dat dit naar de 

Europese burgers toe niet te rechtvaardigen valt;" 
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S&D: 

amendement 28 

1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: "of om te voorzien in 

compensatie voor de effecten van vrijhandelsovereenkomsten" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 41 

1e deel gehele tekst zonder het woorddeel: "dumping" 

2e deel dit woorddeel 

 

ALDE: 

§ 40 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dringt er daarom op aan dat de begroting van het 

GLB (in constante euro) in het volgende MFK wordt gehandhaafd of verhoogd" 

2e deel deze woorden 

 
§ 64 

1e deel "benadrukt dat de rechtstreekse betalingen eerlijk moeten worden verdeeld over de 

lidstaten, hetgeen essentieel is voor de werking van de interne markt, en waarbij 

rekening moet worden gehouden met objectieve criteria" 

2e deel "zoals de bedragen die de lidstaten ontvangen in het kader van eerste en tweede 

pijler en met het feit dat de natuurlijke omstandigheden, de werkgelegenheid en 

sociaal-economische factoren, de algemene levensstandaard, de productiekosten, in 

het bijzonder de kosten van grond, en de koopkracht niet overal in Europa gelijk 

zijn;" 

 
§ 65 

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

2e deel dit woord 

 
§ 68 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "die beiden verplicht zouden moeten worden 

gemaakt voor de lidstaten," 

2e deel deze woorden 

 
§ 92 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "der" (in het woord "kwetsbaarder") 

2e deel dit woord 

 
§ 139 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met het oog op de invoering van een praktisch en 

onafhankelijk EU-landbouwcrisisfonds" 

2e deel deze woorden 

 
§ 170 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op kleinschalige en familiale landbouw 

gebaseerde" 

2e deel deze woorden 

 
overw Bt 

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

2e deel dit woord 
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GUE/NGL: 

§ 25 

1e deel "wijst erop dat het bij de vorige hervorming lastig was overeenstemming te bereiken 

over de definitie van een "actieve landbouwer";" 

2e deel "is daarom van mening dat de output van een landbouwbedrijf (bijv. dat het land in 

goede landbouwkundige staat wordt gehouden, er goede veehouderijmethoden 

worden toegepast of een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie) een 

gerichtere en beter kwantificeerbare oplossing zou kunnen zijn voor een dergelijke 

definitie;" 

 
§ 129 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de oprichting en ontwikkeling van economische 

organisaties te ondersteunen, zowel verticaal als horizontaal, zoals 

producentenorganisaties, met inbegrip van coöperaties en hun verenigingen en 

brancheorganisaties" 

2e deel deze woorden 

 
§ 160 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de productiviteit op de lange termijn en het 

concurrentievermogen van de levensmiddelensector verder te vergroten" en "om 

aldus de rol van de EU als wereldleider te versterken" 

2e deel deze woorden 

 

ENF: 

§ 4 

1e deel "benadrukt dat het noodzakelijk is dat binnen het GLB de essentiële relatie tussen 

EU-wetgevers, landbouwers en burgers wordt gehandhaafd;" 

2e deel "wijst elke mogelijkheid die ertoe leidt dat het GLB opnieuw wordt genationaliseerd 

van de hand, aangezien dit zou leiden tot grotere onevenwichtigheden met 

betrekking tot de concurrentie op de eengemaakte markt;" 

 

Verts/ALE: 

§ 19 

1e deel "is van mening dat bij de verzameling van informatie gebruik moet worden gemaakt 

van satellietbeelden en databanken van het geïntegreerde beheers- en 

controlesysteem" 

2e deel "en niet van de gegevens die individuele landbouwers indienen;" 

 
§ 104 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "nieuwe" en "voor precisielandbouw en digitale 

landbouw" 

2e deel "nieuwe" 

3e deel "voor precisielandbouw en digitale landbouw" 

 
Ondertitel na § 118 

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

2e deel dit woord 

 
§ 152 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het handelsbeleid van" 

2e deel deze woorden 

 
§ 162 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bij de bevordering van de Europese 

landbouwbelangen in de recente bilaterale handelsbesprekingen, met name" 

2e deel deze woorden 

 
overw M 

1e deel "overwegende dat rechtstreekse betalingen de eerste belangrijke vorm van stabiliteit 

en een inkomensvangnet voor landbouwers zijn, aangezien zij in bepaalde gebieden 

een aanzienlijk bestanddeel of zelfs wel 100 % van het jaarlijkse landbouwinkomen 

uitmaken;" "overwegende dat deze betalingen moeten worden voortgezet om 

landbouwers te helpen op gelijke voet te concurreren" 

2e deel "met derde landen" 

 
overw Af 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een precisielandbouw en" 

2e deel deze woorden 

 
overw Ag 

1e deel "overwegende dat het biotechnologisch onderzoek nu overwegend buiten de EU 

plaatsvindt, waarbij de nadruk doorgaans ligt op agrarisch-economische 

vraagstukken die voor de EU-sector niet van belang zijn," 

2e deel "wat kan leiden tot verlies aan investeringen en focus;" 

 
overw Ax 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "instandhouding van" 

2e deel deze woorden 

 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 50 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verplicht", "degressief", "waarbij een verplicht 

maximumbedrag wordt ingesteld op Europees niveau" en "is van mening dat de 

middelen die beschikbaar komen door plafonnering en degressie, in de lidstaat of 

regio moeten blijven waarvan ze afkomstig zijn;" 

2e deel "verplicht" 

3e deel "degressief" 

4e deel "waarbij een verplicht maximumbedrag wordt ingesteld op Europees niveau" 

5e deel "is van mening dat de middelen die beschikbaar komen door plafonnering en 

degressie, in de lidstaat of regio moeten blijven waarvan ze afkomstig zijn;" 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

§ 67 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "maar dat deze betalingen alleen mogen worden 

geactiveerd na een beoordeling door de Commissie;", "het milieu, het klimaat of" 

2e deel "maar dat deze betalingen alleen mogen worden geactiveerd na een beoordeling door 

de Commissie;" 

3e deel "het milieu, het klimaat of" 

4e deel "of om te voorzien in compensatie voor de effecten van vrijhandelsovereenkomsten" 

 

ALDE, ENF: 

overw J 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "geen enkele garantie biedt voor het behoud van de 

GLB-begroting, en dat het van cruciaal belang is om dit te regelen voordat de 

komende wetgevingsvoorstellen worden ingediend; overwegende dat deze 

wetgevingsvoorstellen" en "ervoor moeten zorgen dat er geen hernationalisering van 

het GLB plaatsvindt" 
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2e deel "geen enkele garantie biedt voor het behoud van de GLB-begroting, en dat het van 

cruciaal belang is om dit te regelen voordat de komende wetgevingsvoorstellen 

worden ingediend; overwegende dat deze wetgevingsvoorstellen" 

3e deel "ervoor moeten zorgen dat er geen hernationalisering van het GLB plaatsvindt" 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 124 

1e deel "benadrukt met klem dat het van cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op een efficiëntere, eerlijkere en snellere wijze ondersteunt, opdat deze 

zich staande kunnen houden in een context van prijs- en inkomensvolatiliteit als 

gevolg van klimaat-, gezondheids- en marktrisico's en slechte 

weersomstandigheden," 

2e deel "door aanvullende stimulansen en marktomstandigheden te creëren voor de 

ontwikkeling en vrijwillige toepassing van risicobeheer- en 

stabiliseringsinstrumenten (verzekeringsregelingen, 

inkomensstabiliseringsinstrumenten, mechanismen voor individuele voorzieningen 

en onderlinge fondsen), en door toegang en verenigbaarheid met de bestaande 

nationale regelingen te waarborgen;" zonder de woorden "verzekeringsregelingen" 

en "inkomensstabiliseringsinstrumenten" 

3e deel "verzekeringsregelingen" 

4e deel "inkomensstabiliseringsinstrumenten" 

 
§ 135 

1e deel "benadrukt daarom dat de integrale gemeenschappelijke marktordening in het 

toekomstige GLB een belangrijke rol als vangnet moet blijven spelen bij het snel 

stabiliseren van landbouwmarkten en het anticiperen op crises," 

2e deel "en benadrukt het belang van de omnibusverordening voor het faciliteren en 

aanmoedigen van het complementaire gebruik van innovatieve instrumenten voor 

markt- en crisisbeheer, zoals vrijwillige sectorale overeenkomsten tussen 

producenten, producentenorganisaties, verenigingen van producentenorganisaties en 

brancheorganisaties en verwerkers om het aanbod in kwantitatieve zin te beheren 

(zoals de EU-reductieregeling voor melkproductie), en waar passend te verminderen, 

gebruikmakend van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de laatste marktcrises, 

met name in de zuivelsector;" zonder de woorden "van de omnibusverordening" 

3e deel "van de omnibusverordening" 

 
§ 140 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "weliswaar", "gunstig zijn voor sommige 

landbouwsectoren in de EU, en nodig zijn om de positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken" en "en gunstig zijn voor de EU-economie als geheel, 

maar dat ze ook" 

2e deel "weliswaar" 

3e deel "gunstig zijn voor sommige landbouwsectoren in de EU, en nodig zijn om de positie 

van de EU op de mondiale landbouwmarkt te versterken" 

4e deel "en gunstig zijn voor de EU-economie als geheel, maar dat ze ook" 

 
§ 143 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het belangrijk is om te blijven werken aan een 

ruimere markttoegang voor Europese landbouwproducten, maar dat" 

2e deel deze woorden 

 
§ 146 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt dat de agrovoedingssector in de EU 

moet profiteren van de door export geboden groeimogelijkheden, aangezien naar 

schatting 90 % van de bijkomende wereldwijde vraag naar agrovoedingsproducten 

in het volgende decennium van buiten Europa zal komen;" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Stefan Eck (GUE/NGL-fractie) is medeondertekenaar van amendementen 42 t/m 52. 
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9. Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter 

wetgeven" 

Verslag: Pavel Svoboda en Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 407, 245, 17 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS l 395, 247, 37 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

(schrapping van §) 

na § 86 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

amendement 

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 349, 292, 43 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 497, 76, 111 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: overw W, § 10 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

overw W, § 8 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

§ 10 

1e deel "moedigt de ontwikkeling aan van een efficiënte wetgeving die gericht is op een 

betere bescherming van werkgelegenheid en een verdere ontwikkeling van het 

Europees concurrentievermogen," 
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2e deel "met bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote ondernemingen, in alle 

sectoren van de economie;" 

 
§ 27 

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

2e deel dit woord 
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Diversen 

Heidi Hautala diende een mondeling amendement in om een nieuwe paragraaf in te lassen na 

paragraaf 86: 

"86 bis. neemt terdege nota van het arrest De Capitani/Europees Parlement1, waarin opnieuw 

wordt bevestigd dat de beginselen van publiciteit en transparantie inherent zijn aan het 

wetgevingsproces van de EU en dat een algemeen vermoeden van niet-openbaarmaking niet kan 

worden aanvaard inzake wetgevingsdocumenten, met inbegrip van trialoogdocumenten; 
1 Arrest van het Gerecht (Zevende kamer – uitgebreid) van 22 maart 2018, De Capitani/Europees 

Parlement, zaak T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167." 

 

Pavel Svoboda diende het volgende mondelinge amendement op paragraaf 71 in: 

"71. is ingenomen met het feit dat de interinstitutionele onderhandelingen als bedoeld in punt 40 

van het nieuwe IIA in november 2016 van start zijn gegaan; merkt met teleurstelling op dat er na 

meer dan een jaar van gesprekken, drie onderhandelingsrondes op politiek niveau en een aantal 

vergaderingen op technisch niveau, nog steeds geen overeenkomst is bereikt, ondanks duidelijke 

en vaste rechtspraak; neemt nota van de tot nog toe geboekte vooruitgang en dringt er met klem op 

aan dat deze onderhandelingen nog onder het Bulgaars voorzitterschap moeten worden afgerond;" 

 

Pavel Svoboda diende een mondeling amendement in tot schrapping van paragraaf 74. 
 

 

10. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen 

Ontwerpresoluties: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0239/2018  

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

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 1 13 GUE/NGL HS - 74, 592, 18 

na § 2 14 GUE/NGL HS - 116, 550, 17 

na § 3 15 GUE/NGL HS - 75, 559, 39 

§ 4 1 EFDD  -  

6 ENF HS - 98, 542, 40 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 4 16rev GUE/NGL HS - 164, 480, 43 

§ 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

na § 5 17 GUE/NGL HS - 133, 534, 20 

§ 6 3 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 517, 120, 46 

2/HS l 488, 165, 19 

na § 6 18 GUE/NGL HS - 175, 480, 31 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 500, 158, 26 

na § 7 7 ENF HS - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL HS - 86, 565, 32 

§ 8 8 ENF HS - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 445, 188, 51 

na § 8 20 GUE/NGL  -  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 510, 154, 17 

2/HS l 506, 132, 45 

na § 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL HS - 85, 575, 25 

§ 10 10 ENF HS - 126, 522, 30 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 462, 193, 27 

na § 10 22rev GUE/NGL HS - 90, 542, 50 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 11 23 GUE/NGL HS - 145, 462, 69 

na § 12 24 GUE/NGL HS - 146, 501, 31 

§ 13 5 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 503, 149, 32 

na § 13 11 ENF HS - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL HS - 120, 544, 21 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 566, 71, 41 

2/HS l 567, 85, 28 

na § 14 26 GUE/NGL HS - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

na visum 4 29 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 409, 213, 61 

Ontwerpresolutie B8-0241/2018  

(GUE/NGL) 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: amendementen, 7, 8, 10, 11, § 9 (2e deel 

GUE/NGL: amendementen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD eindstemming (B8-0239/2018) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: §§ 7, 8, 10, 13 

ENF: § 13 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 1 

1e deel "neemt kennis van de voorstellen van de Commissie van 2 mei 2018 over het MFK 

2021-2027 en het stelsel van eigen middelen van de EU, die de basis vormen voor de 

komende onderhandelingen;" 
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2e deel "herinnert eraan dat het standpunt van het Parlement duidelijk uiteengezet is in twee 

resoluties die zijn aangenomen met een zeer grote meerderheid op 14 maart 2018, 

die het mandaat voor de onderhandelingen vormen van het Parlement;" 

 
§ 4 

1e deel "spreekt zijn teleurstelling uit over het voorgestelde algemene niveau van het 

komende MFK, dat is vastgesteld op 1,1 biljoen EUR, hetgeen neerkomt op 1,08 % 

van het bni van de EU-27 na aftrek van het Europees Ontwikkelingsfonds 

(momenteel 0,03 % van het bni van de EU buiten de EU-begroting); onderstreept dat 

dit algemeen niveau, wat percentage van het bni betreft, in reële termen lager is dan 

het niveau van het huidige MFK," 

2e deel "ondanks de extra financiering die nodig is voor nieuwe politieke prioriteiten en 

nieuwe uitdagingen voor de Unie; herinnert eraan dat het huidige MFK kleiner is 

dan zijn voorganger (het MFK 2007-2013) en ontoereikend is gebleken om de 

dringende behoeften van de Unie te financieren;" 

 
§ 6 

1e deel "herhaalt zijn krachtige standpunt met betrekking tot het vereiste niveau van 

financiering voor essentiële beleidsmaatregelen van de EU in het MFK 2021-2027, 

om ervoor te zorgen dat de taak hiervan kan worden uitgevoerd en de doelstellingen 

ervan kunnen worden gerealiseerd; benadrukt in het bijzonder het verzoek om de 

financiering van het GLB en het cohesiebeleid voor de EU-27 ten minste te 

handhaven op het niveau van de begroting 2014-2020 in reële termen, met 

inachtneming van de algemene architectuur van deze beleidsterreinen, om de 

huidige begroting voor het Erasmus+-programma te verdrievoudigen, om de 

specifieke financiering voor kmo's en de aanpak van de jeugdwerkloosheid te 

verdubbelen, om het huidige budget voor onderzoek en innovatie met minstens 50 % 

te verhogen tot 120 miljard EUR, om het Life+-programma te verdubbelen, om de 

investering via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen aanzienlijk te 

verhogen en om te voorzien in aanvullende financiering voor veiligheid, migratie en 

externe betrekkingen;" 

2e deel "onderstreept bijgevolg zijn standpunt om het MFK 2021-2027 vast te stellen op het 

niveau van 1,3 % van het bni van de EU-27;" 

 
§ 14 

1e deel gehele tekst zonder het woorddeel: "/eigen middelen" 

2e deel dit woorddeel 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en staat volledig achter de afschaffing van alle 

kortingen en correcties" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

De ontwerpresolutie B8-0240/2018 (ECR-Fractie) werd ingetrokken. 

Marie-Pierre Vieu en Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL-Fractie) zijn tevens medeondertekenaars 

van ontwerpresolutie B8-0241/2018. 
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11. Libië 

Verslag: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1, letter a 36 S&D  +  

§ 1, na letter a 20 GUE/NGL HS - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL HS - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL HS - 53, 603, 24 

§ 1, na letter b 27 EFDD ES + 610, 42, 26 

§ 1, letter d 28 EFDD ES + 375, 281, 25 

§ 1, na letter g 29 EFDD ES + 503, 129, 44 

§ 1, letter h 30 EFDD  +  

§ 1, letter j 37 S&D ES + 537, 106, 24 

§ 1, letter l § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, letter m § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 607, 50, 13 

2/HS l 533, 120, 13 

§ 1, letter n 31 EFDD ES + 496, 113, 14 

§ 1, letter o § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 610, 60, 10 

2/HS l 495, 121, 52 

§ 1, na letter p 32 EFDD ES + 515, 92, 74 

§ 1, letter s 3S EFDD HS - 118, 555, 4 

§ 1, letter t 10 GUE/NGL HS - 183, 482, 13 

4 EFDD HS - 126, 540, 11 

§ 1, letter u 11 GUE/NGL HS - 182, 469, 26 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 579, 64, 26 

2/HS l 352, 219, 90 

3/HS l 500, 124, 49 

4/HS l 429, 192, 50 

5/HS l 510, 130, 28 

6/HS l 506, 149, 19 

7/HS l 498, 150, 13 

§ 1, na letter u 12 GUE/NGL HS - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL HS - 101, 539, 33 

§ 1, letter v § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 631, 18, 27 

2/HS l 372, 286, 18 

§ 1, letter w 5 EFDD HS - 139, 526, 15 

§ 1, na letter w 6 EFDD HS - 146, 528, 5 

§ 1, na letter x 14 GUE/NGL HS - 212, 429, 35 

§ 1, letter y § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 330, 331, 18 

§ 1, letter z 38 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 1, letter ac 15 GUE/NGL HS - 197, 440, 38 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, letter ae 16 GUE/NGL HS + 404, 261, 12 

§ 1, na letter ai 39 S&D ES + 548, 101, 27 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

40 S&D  -  

na visum 5 7 GUE/NGL HS + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL HS + 343, 290, 32 

na visum 13 1 EFDD HS - 110, 542, 25 

overw A 17 GUE/NGL HS - 76, 547, 48 

na overw A 18 GUE/NGL HS - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL HS - 95, 538, 44 

na overw G 23 EFDD ES + 433, 194, 49 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na overw I 2 EFDD HS - 91, 561, 27 

na overw K 9 GUE/NGL HS + 338, 334, 4 

na overw O 24 EFDD  +  

overw R 25 EFDD  +  

na overw S 26 EFDD ES + 554, 97, 19 

na overw Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 486, 150, 44 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: amendementen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 1, letter m; 

§ 1, letter o § 1, letter u § 1, letter v § 1, letter y § 1, letter z 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 1, letter ac 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

§ 1, letter y § 1, letter z 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 1, letter l 
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1e deel "in een bredere, regionale en pan-Afrikaanse context na te denken over de crisis in 

Libië, rekening houdend met het feit dat Libië essentieel is voor de stabiliteit van 

Noord-Afrika, de Sahel en het Middellandse Zeegebied; Libische samenwerking met 

de buurlanden in de Sahel te bevorderen en te vergemakkelijken; als deel van dit 

proces, rekening te houden met de impact van de situatie in Libië op de dynamiek en 

de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd; een alomvattend beleid voor 

Libië te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met het regionale en pan-

Afrikaanse perspectief dat een breder ontwikkelings-, veiligheids- en migratiebeleid, 

de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de 

bestrijding van terrorisme, slavernij en uitbuiting omvat; ervoor te zorgen dat dit 

beleid wordt ondersteund door gepaste en voldoende financiering voor de uitvoering 

ervan, met inbegrip van het volgende meerjarig financieel kader, zodat concrete 

resultaten kunnen worden verwezenlijkt;" 

2e deel "waar mogelijk banden tussen Operation Sea Guardian van de NAVO en 

EUNAVFOR MED (operation Sophia) voort te zetten en te intensiveren;" 
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§ 1, letter ac 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de activiteiten van EUNAVFOR MED (operation 

Sophia) voort te zetten en te intensiveren om het bedrijfsmodel van 

mensenhandelaars en -smokkelaars te verstoren, de capaciteit van de Libische 

kustwacht te vergroten en" 

2e deel deze woorden 

 
overw H 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de acties van de EU hun vruchten beginnen af te 

werpen" en "op het gebied van" en "aangezien" 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

§ 1, letter m 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "inspanningen op het gebied van 

terrorismebestrijding en bestrijding van mensenhandel, niet alleen middels slimme 

integratie, financiële samenwerking en tactische ondersteuning, maar ook met 

behulp van" 

2e deel deze woorden 

 
§ 1, letter o 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "krachtens de Verklaring van Parijs van 25 juli 

2017" 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 1, letter u 

1e deel "de gezamenlijke inspanningen van de EU, de Afrikaanse Unie en de VN om de 

bescherming van migranten en vluchtelingen in Libië op te voeren, waarbij 

bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare individuen; onmiddellijk een 

diepgaand onderzoek in te stellen naar de aantijgingen van mishandeling en 

onmenselijke behandeling van migranten en vluchtelingen in Libië door criminele 

groepen, alsook naar klachten wegens slavernijpraktijken; initiatieven te 

ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten zich in de toekomst niet 

meer voordoen; de omstandigheden van vluchtelingen en migranten in 

detentiecentra te verbeteren en er bij de Libische autoriteiten op aan te dringen de 

voorzieningen die niet in overeenstemming met internationale normen blijken te 

zijn, zo spoedig mogelijk te sluiten; de in samenwerking met de VN en de 

Afrikaanse Unie geleverde inspanningen op het gebied van begeleide vrijwillige 

terugkeer en hervestiging te blijven voortzetten en op te voeren en in deze context 

het belang niet uit het oog te verliezen van de afschaffing van de Libische vereiste 

van "uitreisvisa; de Libische autoriteiten aan te moedigen een halt toe te roepen aan 

willekeurige detentie en de detentie van kwetsbare personen, met name kinderen, te 

vermijden; ervoor te zorgen dat migranten worden behandeld op een manier die 

overeenstemt met de relevante internationale mensenrechtennormen en de 

noodzakelijke financiering van de EU-begroting eraan toe te kennen; Libië te 

verzoeken het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951 

en het protocol daarbij van 1967 te tekenen en te ratificeren;" zonder de woorden "de 

omstandigheden van vluchtelingen en migranten in detentiecentra te verbeteren", 

"die niet in overeenstemming met internationale normen blijken te zijn" en "te 

vermijden" 

2e deel "de omstandigheden van vluchtelingen en migranten in detentiecentra te verbeteren" 

3e deel "die niet in overeenstemming met internationale normen blijken te zijn" 

4e deel "te vermijden" 
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5e deel "ervoor te zorgen dat de EU-missie voor bijstandverlening inzake grensbeheer 

(EUBAM) in Libië en EUNAVFOR MED (operation Sophia) zich gezamenlijk 

richten op hoe een halt kan worden toegeroepen aan illegale activiteiten, waaronder 

de smokkel van migranten, mensenhandel en terrorisme in het centrale Middellandse 

Zeegebied;" 

6e deel "ervoor te zorgen dat EUBAM, overeenkomstig haar mandaat, actief blijft 

samenwerken met en bijstand verleent aan de Libische instanties op prioritaire 

gebieden ten aanzien van grensbeheer, wetshandhaving en het bredere 

strafrechtssysteem;" zonder het woord "prioritaire"  

7e deel "prioritaire" 

 
§ 1, letter v 

1e deel "inspanningen te blijven leveren om alle daden met betrekking tot mensensmokkel 

en -handel in, via en uit het Libische grondgebied en voor de kust van Libië tegen te 

gaan, omdat deze daden het proces van stabilisatie van Libië ondermijnen en het 

leven van duizenden mensen in gevaar brengen;" 

2e deel "in dat opzicht te waarborgen dat de EU haar bijdrage blijft verlenen om deze 

problemen te bestrijden door de Libische tegenhangers bij te staan bij de opbouw 

van de reeds lang vereiste capaciteit om de lands- en zeegrenzen veilig te stellen en 

met de Libische autoriteiten samen te werken om een alomvattende strategie voor 

grensbeheer in te stellen;" 
 

Diversen 

Amendement 33 is geannuleerd. 
 

 

12. Jaarverslag over de werking van het Schengengebied 

Verslag: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 8 1 rapporteur  +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 333, 295, 8 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 371, 270, 24 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 346, 322, 12 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 439, 157, 80 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 

76 leden 

§§ 41, 44, 51 
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13. Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van 

slachtoffers van strafbare feiten 

Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 643, 3, 21 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS l 521, 109, 30 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS l 513, 101, 38 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 523, 78, 55 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS l 571, 29, 60 

2/HS l 517, 91, 52 

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 545, 65, 54 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 517, 74, 72 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 18, 43 (2e deel), 60 (2e deel) 

ENF: overw O, N, P 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 18 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 42 

1e deel "vraagt de Commissie de justitiële en praktische fouten in de tenuitvoerlegging van 

deze richtlijn recht te zetten door ervoor te zorgen dat de diverse EU-instrumenten 

voor slachtofferbescherming, zoals Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees 

beschermingsbevel, Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van 

mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, Richtlijn 2011/92/EU ter 

bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, en Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie 

van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie goed op 

elkaar aansluiten;" 

2e deel "roept alle lidstaten en de EU op om het Verdrag van Istanbul van de Raad van 

Europa te ratificeren en volledig toe te passen om geweld tegen vrouwen en meisjes 

te voorkomen en te bestrijden en deze belangrijke instrumenten op coherente wijze 

ten uitvoer te leggen zodat slachtoffers in Europa ten volle hun rechten genieten;" 

 
§ 43 

1e deel "verzoekt de Commissie om sectorale onderzoeken op te nemen in haar monitoring 

en verslaglegging, en om een uniforme toepassing van de richtlijn te verzekeren om 

alle slachtoffers te beschermen, ongeacht de grond van de victimisatie of specifieke 

kenmerken," 

2e deel "zoals ras, huidskleur, religie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele 

geaardheid, geslachtskenmerken, handicap, migratiestatus of enige andere status;" 

 
§ 60 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met inbegrip van seksuele en reproductieve 

gezondheidsdiensten," 
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2e deel deze woorden 

 

ENF: 

§ 15 

1e deel "roept de lidstaten op om de rechten van slachtoffers van haatmisdrijven" en "te 

versterken" 

2e deel "onder andere tegen LGBTI-personen of met racistische motieven" 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en LGBTQI-personen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 51 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en LGBTQI-slachtoffers" en "gendergerelateerd" 

2e deel deze woorden 

 
overw O 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "tegen migranten en asielzoekers" 

2e deel deze woorden 

 

ECR, ENF: 

§ 16 

1e deel "wijst erop dat individuele beoordelingen van het grootste belang zijn omdat zij 

slachtoffers mondiger maken door hen erop te wijzen dat zij bepaalde rechten 

hebben, waaronder het recht beslissingen te nemen, in de gerechtelijke procedures 

waarbij zij betrokken zijn en, wanneer het kinderen betreft, het recht op toegang tot 

specifieke procedurele waarborgen die op hen van toepassing zijn vanaf het begin 

van de gerechtelijke procedure; verzoekt de lidstaten om tijdige individuele 

beoordelingen van de slachtoffers naar behoren in hun wetgeving op te nemen, 

indien nodig ook tijdens hun eerste contact met een bevoegde autoriteit, als een 

essentiële procedurele stap om de specifieke behoeften van een slachtoffer te 

erkennen en vast te stellen, om vervolgens specifieke bescherming te verlenen 

overeenkomstig die behoeften, en om secundaire en herhaalde victimisatie, 

intimidatie en vergelding te voorkomen; benadrukt dat individuele beoordelingen 

regelmatig moeten worden herzien om de actuele behoefte aan steun te bepalen, en 

dat slachtoffers een follow-upevaluatie moet worden aangeboden binnen een 

bepaalde termijn na het misdrijf, op basis van de bestaande kennis over reactie op 

trauma; benadrukt nogmaals dat individuele beoordelingen met name nodig zijn 

voor slachtoffers van mensenhandel en kindslachtoffers van seksueel misbruik, 

gezien de sociale, fysieke en psychologische effecten van deze misdrijven;" 

2e deel "herinnert eraan dat alle individuele beoordelingen gendergevoelig moeten zijn, 

aangezien vrouwen en LGBTI-slachtoffers van gendergerelateerd geweld bijzondere 

aandacht en bescherming nodig hebben vanwege een groot risico op herhaalde 

victimisatie, en dat er dus voor specifieke maatregelen en gespecialiseerde hulp moet 

worden gezorgd;" zonder de woorden "en LGBTI-slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld" 

3e deel "en LGBTI-slachtoffers van gendergerelateerd geweld" 
 

 

14. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

Verslag: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 5 GUE/NGL HS - 287, 347, 25 

§ 2 6 GUE/NGL so   

1/HS - 276, 366, 15 

2/HS ↓  

3/HS ↓  

§ 3 7 GUE/NGL ES - 238, 355, 51 

§ 4 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 5 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 8 GUE/NGL HS - 131, 526, 10 

§ oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 9 GUE/NGL HS - 149, 495, 14 

§ 13 10S GUE/NGL  -  

§ 14 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 2 S&D HS - 266, 386, 9 

§ 16 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 542, 102, 14 

§ 25 11 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 37 12 GUE/NGL  -  

§ 42 13 GUE/NGL  -  

§ 44 14 GUE/NGL HS - 285, 346, 30 

§ 46 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS l 476, 169, 13 

§ 49 15 GUE/NGL HS - 296, 346, 11 

§ 60 3 S&D HS - 323, 323, 13 

§ 62 4 S&D  -  

na overw M 1 S&D  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 499, 91, 54 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 2, 3, §§ 16, 46 (2e deel) 

GUE/NGL: amendementen 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 16 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 46 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bijvoorbeeld door naast andere opties een op 

sancties gebaseerde benadering te overwegen" 

2e deel deze woorden 

 

S&D: 

amendement 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "die derde landen chanteert met" en "door te 

dreigen met" 

2e deel "die derde landen chanteert met" 

3e deel "door te dreigen met" 

 

PPE: 

§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onverwijld stappen te ondernemen om" en "tijdig 

met een effectbeoordeling te komen met daarin verschillende opties voor de 

toekomstige handelsbetrekkingen, om zo" 

2e deel deze woorden 

 

EFDD: 
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§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de Commissie en de Raad hun besluit 

betreffende de structuur van vrijhandelsovereenkomsten in de toekomst zo snel 

mogelijk toe te lichten, en deze verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de 

lidstaten volledig in acht te nemen met het oog op de vaststelling van 

onderhandelingsrichtsnoeren, de onderhandelingen en de rechtsgrondslag van de te 

ondertekenen en af te wikkelen voorstellen, met name waar het de ondertekening en 

sluiting door de Raad van internationale handelsovereenkomsten betreft, zodat 

overeengekomen, maar nog niet geratificeerde handelsakkoorden met 

handelspartners geen verdere vertraging oplopen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 8 

1e deel "neemt kennis van de impasse in de plurilaterale onderhandelingen over de 

Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) en de Overeenkomst inzake 

milieugoederen" zonder de woorden "de Overeenkomst betreffende de handel in 

diensten (TiSA) en" 

2e deel "de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) en" 

3e deel "verzoekt de Unie het initiatief te nemen om beide onderhandelingsprocessen 

opnieuw op gang te brengen, in het geval van de TiSA-onderhandelingen op basis 

van het standpunt van het Europees Parlement inzake TiSA;" 

 
§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de Commissie haar werkzaamheden voort 

te zetten inzake het nieuwe multilaterale stelsel van investeringsgerechten" 

2e deel deze woorden 

 


