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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

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

tegen, onthoudingen) 

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

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de 

burgemeesterverkiezingen in Chisinau 

Ontwerpresoluties: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-
0332/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 343, 35, 160 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalië 

Ontwerpresoluties: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-
0334/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0323/2018  ECR  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Diversen 

Michaela Šojdrová diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 10: 

"10. looft de werkzaamheden van de UNSOM in alle aspecten, en met name op het vlak 

van het monitoren van de mensenrechten in Somalië, evenals het besluit van de VN-

Veiligheidsraad om haar mandaat te verlengen tot 31 maart 2019; is ingenomen met de 

inspanningen van de Afrikaanse Unie om een zekere mate van stabiliteit in Somalië te doen 

wederkeren en om het politieke overgangsproces te organiseren; dringt aan op beter EU-toezicht 

en -capaciteitsopbouw om te zorgen voor verantwoordingsplicht voor misbruik door Amisom-

troepen, met name gezien het feit dat de EU de hoofdmoot van de financiering ter beschikking 

stelt; dringt er bij Amisom op aan zijn mandaat volledig uit te voeren om de burgerbevolking te 

beschermen;" 
 

 

3. Burundi 

Ontwerpresoluties: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-

0339/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0333/2018  ECR  ↓  



P8_PV(2018)07-05(VOT)_NL.docx 4 PE 624.848 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 12, overw M, N 
 

 

4. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I 

Verslag: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS - 278, 318, 31 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming: Verts/ALE 

  
 

Het verzoek om het besluit in stemming te brengen overeenkomstig artikel 69 quater van het 

Reglement werd ingediend door de Verts/ALE-, EFDD en GUE/NGL-Fracties en de volgende leden: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Europees burgerinitiatief ***I 

Verslag: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 475, 154, 6 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming GUE/NGL, EFDD, ENF 

  
 

Diversen 

Het verzoek om het besluit in stemming te brengen overeenkomstig artikel 69 quater van het 

Reglement werd ingediend door de Verts/ALE-, GUE/NGL-, ENF- en EFDD-Fracties en de 

volgende leden: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië * 

Verslag: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 547, 73, 17 

 

 

7. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I 

Verslag: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 363 commissie HS + 494, 115, 30 

gemeenschappelijke 

verklaring 

364 commissie  +  

 

 

 

8. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol 

***I 

Verslag: Kinga Gál (A8-0323/2017) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 3 commissie HS + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I 

Verslag: Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 653 commissie HS + 485, 41, 109 

verklaringen van de 

Commissie 

654 commissie  +  

gemeenschappelijke 

verklaring 

655 commissie  +  

 

 

 

10. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen 

op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I 

Verslag: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 108 commissie HS + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog 

Verslag: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

na § 1 35 GUE/NGL HS - 89, 506, 41 

§  HS + 369, 251, 14 

mondeling 

amendement 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

na § 4 1 PPE so   

1/HS + 458, 108, 67 

2/HS + 309, 181, 136 

3 S&D ES + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

na § 9 37 GUE/NGL  -  

na § 10 17 EFDD HS - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

na § 21 38 GUE/NGL HS - 87, 474, 72 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 28 18 EFDD HS - 118, 485, 24 

na § 30 19 EFDD HS - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL ES - 244, 383, 4 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 31 2 PPE HS + 454, 135, 33 

na § 32 40 GUE/NGL HS - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL HS - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL HS - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL HS - 72, 525, 26 

na § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL HS - 154, 437, 40 

na § 38 27 GUE/NGL HS - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL HS - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD HS - 145, 372, 104 

10 ENF HS - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF HS - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

na § 58 32 GUE/NGL HS - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF HS - 114, 495, 10 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 60 22 EFDD ES - 254, 368, 8 

23 EFDD HS - 207, 376, 44 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 62 13S ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 399, 146, 87 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 1 

EFDD: amendementen 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: amendementen 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: amendementen 10, 11, 12 

S&D: mondelinge amendementen 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL 

§ 60 

1e deel "neemt kennis van de algemene verhoging in de ontwerpbegroting 2019 van de 

toewijzingen voor de gedecentraliseerde agentschappen met 10,8 % (zonder 

rekening te houden met de bestemmingsontvangsten) en 259 posten; is ingenomen 

met het feit dat voor het merendeel van de agentschappen de eigen begroting stijgt, 

terwijl de EU-bijdrage daalt; merkt in verband hiermee op dat het Parlement 

momenteel de mogelijkheden onderzoekt om de financiering van gedecentraliseerde 

agentschappen met vergoedingen verder uit te breiden; stelt met tevredenheid vast 

dat de agentschappen met "nieuwe taken" (ESMA, eu‑LISA en Frontex) een forse 

verhoging krijgen wat de kredieten en de personeelsformatie betreft; verzoekt om 

bijkomende financiële steun voor de agentschappen die te maken hebben met 

uitdagingen op het gebied van migratie en veiligheid; is van mening dat Europol en 

Eurojust verder moeten worden versterkt"  

2e deel "en dat het EASO toereikende financiering moet krijgen voor de transformatie van 

het bureau tot het Asielagentschap van de Europese Unie;" 

 

ALDE: 

amendement 1 

1e deel "is ingenomen met de lancering van DiscoverEU, de verdeling van 15 000 

Interrailpassen onder Europeanen van 18 jaar in 2018, alsook met het 

Commissievoorstel van 700 miljoen EUR voor het MFK 2021-2027, dat goed 

aansluit op de doelstellingen van de EU ter bevordering van leermobiliteit, actief 

burgerschap, sociale inclusie van en solidariteit onder alle jongeren;" 

2e deel "betreurt dat de Commissie geen kredieten heeft voorgesteld voor 2019 en 2020; is 

vastbesloten om de voorbereidende actie in 2019 en 2020 voort te zetten;" 
 

Diversen 

De rapporteur diende het volgende mondelinge amendement tot invoeging van een nieuwe 

paragraaf na paragraaf 1 in: 

"1 bis. Benadrukt dat de Unie een koploper moet zijn bij de tenuitvoerlegging van de VN-

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) door deze te integreren in alle 

beleidsdomeinen van de Unie." 
 

De rapporteur diende het volgende mondeling amendement in op amendement 2: 
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"40 bis. is verheugd over het verzoek van de Europese Raad van 28 juni 2018 om Frontex via 

meer financiële middelen en een krachtiger mandaat verder te versterken; dringt aan op meer 

informatie over de vraag hoeveel personeelsleden door de lidstaten zullen worden geleverd en 

hoeveel personeelsleden het agentschap zelf direct nodig heeft; verzoekt de Commissie om haar 

ontwerpbegroting dit najaar in de nota van wijzigingen dienovereenkomstig aan te passen; is 

tevens verheugd over het toekennen van een bijkomend bedrag van 45,6 miljoen EUR om 

Griekenland en Spanje te ondersteunen bij het beheer van de stroom op hun grondgebied 

aankomende migranten; benadrukt dat een doeltreffend grenstoezicht moet vergezeld gaan van 

een goede zorg voor aankomende migranten;" 
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12. 73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

Verslag: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1, letter c § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, letter g 1 EFDD HS - 98, 518, 7 

§ 1, letter h 2 EFDD HS - 57, 537, 17 

§ 1, letter i 3S EFDD HS - 72, 489, 56 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 434, 158, 25 

§ 1, letter j 4S EFDD HS - 133, 470, 14 

§ 1, letter n 5S EFDD HS - 67, 531, 18 

§ 1, letter q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, letter s § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 1, letter x § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES - 286, 289, 32 

2/ES + 289, 287, 32 

3/HS - 267, 304, 36 

§ 1, letter z 6S EFDD HS - 44, 546, 16 

§ 1, letter aa § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 1, letter as 7 EFDD HS - 118, 469, 17 

§ 1, letter aao § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 355, 248, 5 

§ 1, letter aap § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 432, 127, 46 

2/HS + 371, 174, 48 

3/HS + 552, 31, 14 

4/HS + 416, 132, 52 

5/HS + 368, 204, 33 

§ 1, letter abm 

 

8 EFDD HS - 142, 460, 9 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS - 269, 324, 17 

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 390, 103, 110 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 § 1, letter i (2e deel) 

PPE: § 1, letter x (ee deel) § 1, letter abm 

S&D: § 1, letter aap 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 1, letter s 

PPE: § 1, letter abm 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 1, letter c 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de verantwoordelijkheid om te beschermen 

(R2P)" 

2e deel deze woorden 

 
§ 1, letter i 
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1e deel "een extra inspanning te leveren om met name de UNSC te hervormen, door een 

aanzienlijke beperking van het vetorecht of door het gebruik ervan te reguleren, met 

name in gevallen waarin bewezen is dat er sprake is van oorlogsmisdaden en 

misdaden tegen de menselijkheid en dit de besluitvormingsprocedure belemmerd 

heeft, en door een wijziging van de samenstelling van de Veiligheidsraad zodat deze 

de huidige globale wereldorde beter weerspiegelt" 

2e deel "o.a. via een permanente zetel voor de Europese Unie;" 

 
 

§ 1, letter q 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te benadrukken dat wanneer een staat niet in staat 

of niet bereid is zijn verantwoordelijkheid om te beschermen uit te oefenen, deze 

verantwoordelijkheid toevalt aan de internationale gemeenschap, met inbegrip van 

alle permanente leden van de UNSC, waarbij ook alle andere belangrijke 

opkomende economieën en ontwikkelingslanden integraal moeten worden 

betrokken, en te onderstrepen dat degenen die het internationaal recht schenden 

daarvoor moeten worden berecht;" en "er bij de EU op aan te dringen opkomende en 

ontwikkelingslanden aan te moedigen deel uit te maken van de internationale 

gemeenschap wanneer deze in actie komt op grond van haar R2P" 

2e deel deze woorden 

 
§ 1, letter aa 

1e deel "te blijven oproepen tot de volledige eerbiediging van de soevereiniteit, 

internationaal overeengekomen grenzen en de territoriale integriteit van Georgië, 

Moldavië en Oekraïne, gezien de schendingen van het internationaal recht in deze 

gebieden; de diplomatieke inspanningen voor een vreedzame en duurzame oplossing 

van deze lopende en geblokkeerde conflicten te steunen en nieuw leven in te 

blazen;" 

2e deel "de internationale gemeenschap ertoe aan te sporen het beleid om de illegale 

annexatie van de Krim niet te erkennen, volledig uit te voeren;" 

 

PPE: 

§ 1, letter x 

1e deel "opvolging te geven aan het arrest van het Europees Hof van Justitie over de 

Westelijke Sahara" 

2e deel "de inspanningen van de VN te steunen om een eerlijke en duurzame oplossing voor 

het conflict in de Westelijke Sahara te garanderen, die is gebaseerd op het recht op 

zelfbeschikking van het Sahrawi-volk en in overeenstemming is met de relevante 

VN-resoluties" 

3e deel "ervoor te pleiten dat de VN-missie voor het referendum in de Westelijke Sahara 

(Minurso) een mensenrechtenmandaat wordt toegekend, net zoals alle andere VN-

vredeshandhavingsmissies;" 

 
§ 1, letter aao 

1e deel "zijn inspanningen in het kader van de internationale alliantie voor handel zonder 

foltering, die door de EU is opgezet in samenwerking met regionale partners, op te 

voeren;" 

2e deel "een internationaal fonds op te richten om landen bij te staan bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van wetgeving voor het verbieden van goederen die voor foltering en de 

doodstraf gebruikt zouden kunnen worden; steun te geven aan de opzet van een 

internationaal instrument voor het verbieden van de handel in dergelijke goederen, 

voortbouwend op de ervaring met Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad over 

dit onderwerp;" 
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§ 1, letter aap 

1e deel "ervoor te zorgen dat vrouwen toegang hebben tot gezinsplanning en het volledige 

bereik aan openbare en universele seksuele en reproductieve gezondheidszorg en 

rechten, met inbegrip van moderne contraceptie" 

2e deel "en veilige en legale abortus;" 

3e deel "te benadrukken dat universele toegang tot gezondheid, in het bijzonder tot seksuele 

en reproductieve gezondheid en tot de daarmee verband houdende rechten, een 

fundamenteel mensenrecht is" zonder de woorden "in het bijzonder tot seksuele en 

reproductieve gezondheid en tot de daarmee verband houdende rechten" 

4e deel "in het bijzonder tot seksuele en reproductieve gezondheid en tot de daarmee 

verband houdende rechten" 

5e deel "om tegenwicht te bieden aan de "global gag rule" die begin 2017 opnieuw werd 

ingevoerd door de regering van de Verenigde Staten;"  
 

 

13. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen 

Ontwerpresoluties: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-
0320/2018, B8-0321/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 455, 100, 29 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL, PPE: eindstemming (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar 

wordt gesteld 

Ontwerpresolutie: B8-0314/2018 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018  

(Commissie LIBE) 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 3 5 ENF HS - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE ES + 255, 121, 199 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visa 4 - 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C 1 ENF  -  

overw D 2 ENF  -  

overw E 3 ENF  -  

na overw E 4 ENF  -  

na overw F 8 PPE ES - 262, 289, 19 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 2, 4, 7, visa 4 - 10 
 

 

15. Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden 

bescherming 

Ontwerpresolutie: B8-0305/2018 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0305/2018  

(Commissie LIBE) 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 327, 221, 4 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 329, 216, 9 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE ES - 237, 302, 17 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 343, 205, 6 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 308, 233, 18 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 320, 219, 12 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 303, 223, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, overw O 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 12 

1e deel "verzoekt de Amerikaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor de handhaving van het 

privacyschild om als reactie op de recente onthullingen in verband met het misbruik 

van persoonsgegevens door bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van het 

privacyschild (zoals Facebook en Cambridge Analytica) onverwijld maatregelen te 

nemen die ten volle overeenstemmen met hun toezeggingen en verbintenissen tot 

handhaving van de huidige privacyschildregeling, en om deze bedrijven in 

voorkomend geval te schrappen van de privacyschildlijst; richt zich tevens tot de 

bevoegde EU-gegevensbeschermingsautoriteiten om deze onthullingen te 

onderzoeken en om gegevensoverdrachten in het kader van het privacyschild in 

voorkomend geval op te schorten of te verbieden;" 

2e deel "is van mening dat de onthullingen duidelijk aantonen dat de privacyschildregeling 

geen gepaste bescherming biedt voor het recht op gegevensbescherming;" 

 
§ 22 

1e deel "betreurt dat de VS bij de hernieuwde toestemming die onlangs is gegeven voor 

Section 702 van de FISA niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de 

waarborgen waarin wordt voorzien in PPD 28 in de tekst op te nemen;"  

2e deel "dringt aan op bewijzen en wettelijk bindende toezeggingen die waarborgen dat 

gegevensverzameling in het kader van Section 702 van de FISA niet 

ongedifferentieerd is en dat toegang niet op gegeneraliseerde gronden verloopt 

(gegevensverzameling op grote schaal), hetgeen in tegenspraak zou zijn met het EU-

Handvest van de grondrechten;"  
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3e deel "neemt kennis van de toelichting van de Commissie in het werkdocument van haar 

diensten dat surveillance in het kader van Section 702 van de FISA steeds gebaseerd 

is op selectoren en dat gegevensverzameling op grote schaal dus niet is toegestaan; 

treedt de oproep van de Groep artikel 29 dus bij om het PCLOB te verzoeken een 

geactualiseerd verslag op te stellen over de definitie van "doelwitten", over de 

"tasking van selectoren" en over de concrete procedure voor het toepassen van de 

selectoren in de context van het UPSTREAM-programma om te verduidelijken en te 

beoordelen of grootschalige toegang tot persoonsgegevens in die context voorkomt; 

betreurt dat EU-burgers worden uitgesloten van de bijkomende bescherming die 

wordt geboden door de hernieuwde toestemming voor Section 702 van de FISA; 

betreurt dat de hernieuwde toestemming voor Section 702 verscheidene 

amendementen bevat die louter procedureel van aard zijn en geen antwoord bieden 

op de meest problematische kwesties, zoals ook wordt aangekaart door de 

Groep artikel 29; verzoekt de Commissie de komende analyse van de 

Groep artikel 29 over Section 702 van de FISA ernstig te nemen en 

dienovereenkomstig te handelen;" 

 
§ 26 

1e deel "uit zijn bezorgdheid over de gevolgen die presidentieel besluit 13768 "Enhancing 

Public Safety in the Interior of the United States" (Bevordering van de openbare 

veiligheid in het binnenland van de Verenigde Staten) kan hebben voor gerechtelijke 

en administratieve verhaalmogelijkheden waarover personen in de VS beschikken, 

aangezien de bescherming die werd geboden in de privacywet niet langer van 

toepassing is op niet-VS-burgers; neemt kennis van het standpunt van de Commissie 

dat de beoordeling van de gepastheid niet afhankelijk is van de bescherming die 

werd geboden in de privacywet en dat dit presidentieel besluit dan ook geen invloed 

heeft op het privacyschild;" 

2e deel "is van mening dat presidentieel besluit 13768 niettemin een indicatie geeft van de 

bedoelingen van de Amerikaanse uitvoerende macht om eerder aan EU-burgers 

toegekende garanties inzake gegevensbescherming terug te draaien en de 

toezeggingen aan de EU die tijdens het presidentschap van Obama zijn gedaan 

terzijde te schuiven;" 

 

 
 

§ 31 

1e deel "verzoekt de Commissie alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 

het privacyschild volledig in regel wordt gesteld met Verordening (EU) 2016/679, 

die met ingang van 25 mei 2018 moet worden toegepast, en met het EU-Handvest" 

2e deel "zodat gepastheid niet tot gevolg heeft dat er achterdeurtjes of concurrentievoordelen 

ontstaan voor Amerikaanse bedrijven;" 
 

 

16. De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht 

buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers 

Ontwerpresolutie: B8-0306/2018 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0306/2018  

(Commissie PETI) 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 294, 231, 6 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 276, 232, 15 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 305, 222, 7 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 470, 43, 26 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 4 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 5 

1e deel "benadrukt hoe belangrijk het is de persoonsgegeven die in het kader van de FATCA 

aan de VS worden doorgegeven, afdoende te beschermen, met volledige 

inachtneming van de nationale en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming; 

vraagt de lidstaten hun IGA's te herzien en zo nodig te wijzigen om ze af te stemmen 

op de rechten en beginselen van de algemene verordening gegevensbescherming; 

vraagt de Commissie en het Europees Comité voor gegevensbescherming onverwijld 

een onderzoek in te stellen naar inbreuken op de EU-regels inzake 

gegevensbescherming door lidstaten waarvan de wetgeving toestaat dat 

persoonsgegevens aan de Amerikaanse IRS worden doorgegeven voor de toepassing 

van de FATCA" 

2e deel "en inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten die de EU-regels inzake 

gegevensbescherming niet naar behoren handhaven;" 

 
§ 8 

1e deel "betreurt het inherente gebrek aan wederkerigheid van de door de lidstaten gesloten 

IGA's, met name wat betreft de reikwijdte van de uit te wisselen informatie, die voor 

de lidstaten groter is dan voor de VS;" 
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2e deel "vraagt alle lidstaten de toepassing van hun IGA's (of het delen van alle andere 

informatie dan informatie over rekeningen die in de VS wonende Amerikaanse 

burgers in de EU aanhouden) collectief op te schorten totdat de VS akkoord gaan 

met een multilaterale aanpak van de AEOI en daartoe ofwel de FATCA intrekken en 

zich aansluiten bij CRS ofwel EU-breed gaan heronderhandelen over de FATCA op 

basis van gelijke, wederkerige verplichtingen inzake het delen van informatie voor 

beide zijden van de Atlantische Oceaan;" 
 

 

17. Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen 

Verslag: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 398, 78, 44 

 


