
P8_PV(2018)09-12(VOT)_NL.docx 1 PE 628.013 

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. In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal 

gedistilleerde shochu ***I 

Verslag: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 611, 20, 65 

 

 

2. Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU 

(inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) *** 

Aanbeveling: Rolandas Paksas (A8-0214/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 633, 52, 20 

 

 

 

3. Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) *** 

Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0256/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 668, 14, 22 

 

 

 

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

Verslag: Axel Voss (A8-0245/2018) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

87 EFDD HS - 70, 627, 10 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1 

3-5 

7 

9-19 

21-32 

46-53 

55 

57-58 

60 

62 

66-67 

69-73 

80-84 

86 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

20 commissie as/ES + 356, 344, 5 

39 commissie as +  

45 commissie HS - 174, 527, 7 

63 commissie as +  

76 commissie HS + 392, 291, 25 

79 commissie as +  

artikel 1, § 2 54= 

238= 

commissie, 

meer dan 

38 leden 

 +  

artikel 2, alinea 1, na 

punt 3 

186 EFDD  -  

artikel 2, alinea 1, 

punt 4 

187S EFDD  -  

59 commissie  +  

artikel 2, § 1, na punt 4 239 meer dan 

38 leden 

 -  

150 PPE ES + 527, 161, 17 

61 commissie  ↓  

artikel 3 240, 

241, 

242 

meer dan 

38 leden 

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

opmerkingen 

207, 

208, 

209 

Verts/ALE  -  

114, 

115, 

116 

GUE/NGL  -  

64, 65 commissie  +  

art 4, na § 4 117 GUE/NGL  -  

na artikel 5 211= 

243= 

Verts/ALE, 

meer dan 

38 leden 

HS - 290, 383, 35 

165 ALDE  -  

119 GUE/NGL  -  

162= 

189= 

210= 

ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

HS - 317, 343, 47 

244 meer dan 

38 leden 

 -  

118 GUE/NGL  -  

188 EFDD  -  

artikel 6 68 commissie  +  

120 GUE/NGL  ↓  

na artikel 9 190 EFDD ES - 239, 456, 11 

artikel 11 88S= 

191S= 

EFDD, 

EFDD 

HS - 160, 530, 17, 

124 GUE/NGL  -  

212 Verts/ALE  -  

245, 

246, 

247, 

248 

meer dan 

38 leden 

 -  

163 ALDE ES - 208, 465, 29 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

151, 

152, 

153, 

154 & 

155 

PPE ES + 393, 279, 29 

74 commissie  ↓  

art 11, na § 4 89 EFDD HS - 74, 624, 11 

na artikel 11 213 Verts/ALE HS - 294, 395, 17 

artikel 12 192S EFDD  -  

75 commissie  +  

titel IV, hoofdstuk 2, 

titel 

249 meer dan 

38 leden 

ES - 216, 471, 13 

99 IMCO  -  

artikel 13 90S= 

125S= 

193S= 

EFDD, 

GUE/NGL 

EFDD 

HS - 169, 517, 17 

100, 

101, 

102, 

103, 

104, 

105 

IMCO HS - 277, 392, 36 

214 Verts/ALE HS - 266, 404, 36 

132, 

133, 

134, 

135, 

136 

meer dan 

38 leden 

 -  

126 GUE/NGL  -  

250, 

251 

meer dan 

38 leden 

 -  

169= 

220, 

221, 

222, 

223, 

224= 

ALDE, 

meer dan 

38 leden 

HS - 195, 497, 15 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

156, 

157, 

158, 

159, 

160, 

161 

PPE HS + 366, 297, 40 

77 commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

91 EFDD HS ↓  

na artikel 13 78= 

252= 

commissie, 

meer dan 

38 leden 

ES + 553, 126, 27 

na artikel 17 130 GUE/NGL HS - 166, 529, 15 

85 commissie  +  

overw 1 106 GUE/NGL  -  

overw 3 2 commissie  +  

170 EFDD  ↓  

na overw 5 164 ALDE  ↓  

overw 8 225 meer dan 

38 leden 

 -  

6 commissie  +  

overw 9 226 meer dan 

38 leden 

 -  

overw 10 107 GUE/NGL  -  

8 commissie  +  

overw 16 108 GUE/NGL  -  

na overw 21 194 Verts/ALE  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

171 EFDD  ↓  

na overw 28 172 EFDD  ↓  

173 EFDD  ↓  

174 EFDD  ↓  

overw 31 175S EFDD  -  

195 Verts/ALE  -  

33= 

137= 

commissie, 

PPE 

ES + 376, 316, 11 

227 meer dan 

38 leden 

 -  

na overw 31 196 Verts/ALE  -  

197 Verts/ALE  -  

overw 32 176S= 

198S= 

EFDD, 

Verts/ALE 

 -  

228 meer dan 

38 leden 

 -  

34= 

138= 

commissie, 

PPE 

 +  

overw 33 177S EFDD  -  

199 Verts/ALE  -  

139 PPE  +  

229 meer dan 

38 leden 

 ↓  

35 commissie  ↓  

overw 34 178S= 

200S= 

230S= 

EFDD, 

Verts/ALE, 

meer dan 

38 leden 

 -  

36= 

140= 

commissie, 

PPE 

ES + 414, 280, 10 

overw 35 179S EFDD  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

201 Verts/ALE  -  

37 commissie  +  

141 PPE  ↓  

overw 36 180S EFDD  -  

38 commissie  +  

overw 37 181S EFDD  -  

92= 

202= 

231= 

IMCO, 

Verts/ALE, 

meer dan 

38 leden 

 -  

40= 

215= 

commissie, 

meer dan 

38 leden 

 +  

142 PPE  ↓  

na overw 37 93= 

203= 

IMCO, 

Verts/ALE 

 -  

232 meer dan 

38 leden 

 -  

143 PPE  +  

166= 

216= 

ALDE, 

meer dan 

38 leden 

 ↓  

41 commissie  ↓  

overw 38 182S, 

183S, 

184S 

EFDD  -  

233, 

234, 

235 

meer dan 

38 leden 

 -  

94, 95, 

96= 

204= 

IMCO, 

Verts/ALE 

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

opmerkingen 

167= 

217= 

ALDE, 

meer dan 

38 leden 

 -  

144, 

145, 

146 

PPE  +  

42 commissie  ↓  

111 GUE/NGL  ↓  

131 meer dan 

38 leden 

 -  

na overw 38 97= 

205= 

236= 

IMCO, 

Verts/ALE, 

meer dan 

38 leden 

 -  

overw 39 98S= 

112S= 

185S= 

206S= 

237S= 

IMCO, 

GUE/NGL, 

EFDD,  

Verts/ALE, 

meer dan 38 

leden 

 -  

168= 

218= 

ALDE, 

meer dan 

38 leden 

 -  

43 commissie ES - 192, 502, 6 

147 PPE  +  

na overw 39 148 PPE  +  

149 PPE ES + 403, 293, 6 

44= 

219= 

commissie, 

meer dan 

38 leden 

 +  

na overw 45 113 GUE/NGL  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 438, 226, 39 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 87, 88, 89, 90, 91 

GUE/NGL: amendement 130 

Verts/ALE: amendementen 45, 76, 210, 211, 213, 214, 100-105, 169, 220-224, 156-161 
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ENF: amendementen 88, 90, 125, 191, 193 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: amendementen 39, 45, 63, 76, 79 

PPE: amendement 20 

Verts/ALE: amendementen 39, 45, 76 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

amendement 77 

1e deel "Gebruik van beschermde inhoud door aanbieders van onlinediensten om inhoud te 

delen -1. Onverminderd artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn 2001/29/EG oefenen 

aanbieders van onlinediensten om inhoud te delen een handeling van communicatie 

met het publiek uit en sluiten zij billijke en passende licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden, tenzij de rechthebbende geen licentie wenst te verlenen of licenties 

niet beschikbaar zijn. De door de aanbieders van onlinediensten om inhoud te delen 

gesloten overeenkomsten met rechthebbenden hebben betrekking op de 

aansprakelijkheid voor door de gebruikers in overeenstemming met de voorwaarden 

in de licentieovereenkomst geüploade werken, op voorwaarde dat deze gebruikers 

niet voor commerciële doeleinden handelen of niet de rechthebbende of diens 

vertegenwoordiger zijn." 

2e deel "De in lid -1 vermelde aanbieders van onlinediensten om inhoud te delen nemen in 

samenwerking met rechthebbenden gepaste en evenredige maatregelen om de 

werking van de licentieovereenkomsten met rechthebbenden voor het gebruik van 

hun werken of andere materialen op deze diensten te verzekeren.   Bij gebrek aan 

licentieovereenkomsten met de rechthebbenden nemen aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen, in samenwerking met rechthebbenden, passende 

en evenredige maatregelen waardoor werken of andere materialen die een inbreuk 

vormen op auteursrecht of naburige rechten, niet beschikbaar zijn op deze diensten, 

terwijl werken of andere materialen die geen inbreuk vormen, beschikbaar blijven.  

1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat in lid -1 vermelde aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen de in lid 1 vermelde maatregelen nemen op basis 

van de door de rechthebbenden verstrekte relevante informatie.  De aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen zijn transparant ten aanzien van de 

rechthebbenden en informeren de rechthebbenden over de genomen maatregelen en 

hun werking en doen, indien relevant, regelmatig verslag van het gebruik van de 

werken en andere materialen.  1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen evenredig is en een evenwicht vindt 

tussen de grondrechten van gebruikers en rechthebbenden en leggen in 

overeenstemming met artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG, wanneer van toepassing, 

geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of 

opslaan." 
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3e deel "Om misbruik of beperkingen in de uitoefening van uitzonderingen en beperkingen 

van auteursrecht te voorkomen zorgen de lidstaten ervoor dat de in lid 1 bedoelde 

dienstverleners doeltreffende en snelle klacht- en schadevergoedingsmechanismen 

instellen die beschikbaar zijn voor gebruikers in geval van geschillen over de 

toepassing van de in lid 1 bedoelde maatregelen. Alle klachten die in het kader van 

deze mechanismen worden ingediend, worden onverwijld behandeld. De 

rechthebbenden rechtvaardigen hun besluiten om scheidsrechtelijke oplossing van 

klachten te vermijden, met redenen.  Bovendien vereisen de in lid 1 vermelde 

maatregelen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG 

niet de identificatie van individuele gebruikers en de verwerking van hun 

persoonsgegevens.  De lidstaten zorgen er tevens voor dat gebruikers, in het kader 

van de toepassing van de in lid 1 vermelde maatregelen, toegang hebben tot een 

rechtbank of andere bevoegde rechterlijke instantie om het gebruik van een 

uitzondering of beperking op het auteursrecht te laten gelden." 

4e deel "De lidstaten bevorderen indien nodig de samenwerking tussen aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen, gebruikers en rechthebbenden door middel van 

dialogen met belanghebbenden om beste praktijken voor de tenuitvoerlegging van de 

in lid 1 vermelde maatregelen op een wijze die evenredig en doeltreffend is, te 

bepalen rekening houdend onder meer met de aard van de diensten, de 

beschikbaarheid van technologieën en de doeltreffendheid ervan in het licht van de 

technologische ontwikkelingen." 
 

Diversen 

Erratum in alle taalversies (betreft amendement 74) 

Erratum in de Engelse versie (betreft amendement 80) 

Amendement 56 betreft niet alle taalversies en is daarom niet in stemming gebracht. 

Amendementen 109, 110, 121, 122, 123, 127, 128 en 129 zijn ingetrokken. 

Josef Weidenholzer is niet langer medeondertekenaar van de amendementen 131, 132, 133, 134, 

135, 136. 
 

 

5. Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I 

Verslag: Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

97 EFDD HS - 40, 648, 6 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 96 commissie HS + 625, 39, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 97 
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6. Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I 

Verslag: Ignazio Corrao (A8-0405/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 59 commissie HS + 634, 46, 24 

 

 

 

7. De situatie in Hongarije 

Verslag: Judith Sargentini (A8-0250/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 2/3 
van de uitgebrachte stemmen voor de eindstemming) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

bijlage – overweging 1 1 S&D ES - 344, 348, 7 

bijlage – overweging 

10 

4 Verts/ALE ES + 363, 319, 11 

bijlage – overweging 

21 

5 Verts/ALE ES + 358, 272, 69 

bijlage – overweging 

30 

6 Verts/ALE ES + 369, 318, 10 

bijlage – na overw 35 2 S&D ES + 345, 319, 28 

bijlage – overweging 

44 

7 Verts/ALE ES + 363, 323, 10 

bijlage – overweging 

45 

8 Verts/ALE  +  

bijlage – overweging 

48 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

bijlage – na 

overweging 65 

3 S&D ES - 251, 440, 7 

9 Verts/ALE ES + 371, 314, 11 

bijlage – overweging 

69 

10 Verts/ALE  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

bijlage – overweging 

71 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 406, 268, 22 

bijlage – overweging 

72 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 401, 273, 23 

bijlage – overweging 

75 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 3 13S EFDD HS - 162, 515, 16 

visum 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw E 11 EFDD HS - 190, 497, 9 

16 EFDD HS - 176, 488, 30 

stemming: gehele tekst HS + 448, 197, 48 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 11, 13, 16 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: bijlage, overwegingen  71, 72, 75, § 2, visum 12, overweging C 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

bijlage – overweging 48 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en dat de restrictieve definitie van het begrip gezin 

tot discriminatie kan leiden, omdat bepaalde samenlevingsvormen, bijvoorbeeld 

paren van hetzelfde geslacht, niet onder die definitie vallen." 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

De Voorzitter heeft amendementen 12, 14 en 15 onontvankelijk verklaard. 
 

 

8. Autonome wapensystemen 

Ontwerpresoluties: B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, 

B8-0361/2018, B8-0362/2018 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0308/2018 

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

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 566, 47, 73 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0308/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0309/2018  PPE  ↓  

B8-0355/2018  ALDE  ↓  

B8-0359/2018  ECR  ↓  

B8-0360/2018  EFDD  ↓  

B8-0361/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0362/2018  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: eindstemming (RC-B8-0308/2018) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 6, overw D 
 

 

9. Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

Verslag: Elmar Brok (A8-0251/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF  -  

alternatieve 

ontwerpresolutie 

2 GUE/NGL  -  

na § 2 5 rapporteur  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 10 6 rapporteur  +  

§ 11 9 meer dan 

76 leden 

 +  

§ 18 10 meer dan 

76 leden 

 +  

na § 18 11 meer dan 

76 leden 

ES - 305, 370, 11 

§ 24 7 rapporteur  +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 54 8 rapporteur  +  

na § 58 3 meer dan 

76 leden 

 + mondeling 

gewijzigd 

visum 3 4 rapporteur  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 490, 148, 51 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(de doelstelling om 2 % van het bbp aan defensie 

te besteden)" 

2e deel deze woorden 

 
 
 

Diversen 

 

Knut Fleckenstein diende het volgende mondeling amendement in op amendement 3: 

"looft de UNRWA en haar toegewijde medewerkers voor hun buitengewone en onmisbare 

humanitaire en ontwikkelingswerkzaamheden voor Palestijnse vluchtelingen (op de Westelijke 

Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, Jordanië, Libanon en Syrië), 

werkzaamheden die van essentieel belang zijn voor de veiligheid en stabiliteit van de regio; 

betreurt het besluit van de Amerikaanse regering om haar financiering van de UNRWA stop te 

zetten ten zeerste en dringt er bij de VS op aan dit besluit te herzien; wijst met klem op de 

consistente steun van het Europees Parlement en de Europese Unie aan de organisatie en spoort de 

EU-lidstaten aan om aanvullende financiering te verstrekken teneinde de voortzetting van de 

activiteiten van UNRWA op de lange termijn te garanderen;" 
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10. Stand van de betrekkingen tussen de EU en China 

Verslag: Bas Belder (A8-0252/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 530, 53, 55 

 


