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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. Invoer van cultuurgoederen ***I 

Verslag: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 513, 57, 33 

 

 

 

2. Bescherming van de financiële belangen van de EU – Terugvordering van geld en 

activa van derde landen in fraudegevallen 

Verslag: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de 

voedselvoorzieningsketen ***I 

Verslag: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 428, 170, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D  
 

Diversen 

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

Reglement werd ingediend door de Verts/ALE-Fractie en de volgende leden: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark en Lange. 

Tom Vandenkendelaere trekt zijn handtekening onder het verzoek in. 
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4. Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor 

menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I 

Verslag: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 36 commissie HS + 563, 48, 10 

 

 

 

5. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I 

Verslag: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 324 commissie HS + 583, 16, 20 

 

 

 

6. De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde 

diervoeders ***I 

Verslag: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 94 commissie HS + 583, 31, 6 
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7. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I 

Verslag: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

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 

132 EFDD  -  

Ontwerp van wetgevingshandeling 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

9 commissie as/ES - 303, 307, 11 

11 commissie as/ES + 325, 285, 7 

19 commissie as/ES - 268, 331, 8 

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

opmerkingen 

32 commissie as/ES + 304, 303, 9 

44 commissie as/ES + 329, 284, 4 

45 commissie as/ES - 299, 304, 7 

46 commissie so   

1 +  

2/ES - 269, 340, 10 

52 commissie as +  

69 commissie as +  

81 commissie as/ES + 315, 297, 6 

92 commissie as/ES + 318, 271, 23 

art 1, alinea 1, punt 1 

Richtlijn 1999/62/EG 

titel 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF HS - 132, 479, 7 

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 1, na § 3 

172 meer dan 

38 leden 

HS - 233, 374, 11 

16, 124 commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 2, 

na letter c 

134 Verts/ALE ES - 301, 307, 9 

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 6 

42 commissie  +  

151 ENF HS ↓  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 8 

135 Verts/ALE HS - 244, 361, 13 

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, 

na punt 12 

136 Verts/ALE  -  

137 Verts/ALE HS - 233, 361, 26 

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 15 

152 ENF HS - 108, 495, 12 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 16 

153 ENF HS - 85, 500, 30 

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 18 

154S ENF  -  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 19 

155S ENF  -  

47 commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 20 

156S ENF  -  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 21 

157S ENF  -  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 22 

158S ENF  -  

49 commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 2, alinea 1, punt 24 

159 ENF HS - 86, 500, 28 

art 1, alinea 1, punt 3 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7, § 7 

160S ENF  -  

60 commissie HS - 293, 299, 28 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

art 1, alinea 1, punt 4 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 bis, § 3 

161S ENF HS - 100, 512, 7 

63 commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 4 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 bis, § 4 

162S ENF  -  

64 commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 5 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 quater, § 3 

138S Verts/ALE  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

art 1, alinea 1, punt 6 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 quinquies bis 

163S ENF HS - 143, 456, 10 

71 commissie ES - 278, 327, 11 

72 commissie  +  

73 commissie ES - 303, 304, 4 

74 commissie  -  

art 1, alinea 1, punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 septies, § 1 bis 

78S= 

164S= 

commissie, 

ENF 

 +  

art 1, alinea 1, punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 octies, § 4, 

alinea 1 

139 Verts/ALE  -  

83 commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 7 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 octies, § 4, 

na alinea 2 

140 Verts/ALE HS - 227, 362, 25 

art 1, alinea 1, punt 8 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 octies bis 

165S ENF HS - 110, 486, 7 

87, 88, 

89, 90, 

91 

commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 10 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 decies, § 2, 

letters b en c en § 3 

141S Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

commissie  +  

art 1, alinea 1, punt 11 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 7 undecies, § 4, 

eerste zin 

166S ENF HS - 120, 486, 5 

art 1, alinea 1, punt 14, 

letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 9, § 3 

167S ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

commissie ES + 343, 253, 11 

art 1, alinea 1, punt 18 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 11, § 2, letter e 

168S ENF  -  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_NL.docx 8 PE 629.327 

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

opmerkingen 

art 1, alinea 1, punt 18 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 11, § 2, letter i 

169S ENF  -  

art 1, alinea 1, punt 18 

Richtlijn 1999/62/EG 

art 11, § 3, letter c 

170S ENF  -  

bijlage I, punt 2 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage V 

171S ENF HS - 136, 441, 10 

131 commissie  +  

overw 2 142 ENF HS - 92, 488, 24 

overw 3 143S ENF HS - 121, 473, 7 

5 commissie so   

1 +  

2/ES - 285, 314, 5 

overw 4 144S ENF HS - 105, 489, 6 

8 commissie  +  

overw 11 145S ENF  -  

overw 13 146S ENF HS - 129, 472, 5 

30 commissie ES + 378, 222, 5 

overw 14 147S ENF  -  

overw 19 36 commissie  +  

148 ENF HS ↓  

overw 20 149S ENF  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 398, 179, 32 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 135, 137 140 

ENF: amendementen 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 

171 

PPE: amendement 172 

S&D: amendement 60 
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Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendementen 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 

S&D: amendementen 60, 69 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en motorfietsen" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 46 

1e deel ""licht voertuig": een licht bedrijfsvoertuig, een personenwagen" 

2e deel "of een motorfiets;" 

 
artikel 1, alinea 1, punt 3, Richtlijn 1999/62/EG, artikel 7, § 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Gebruiksrechten die vóór die datum zijn 

ingevoerd, worden uitgefaseerd tegen 31 december 2027." 

2e deel deze woorden 
 

 

 

8. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I 

Verslag: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

4 commissie as +  

5 commissie as/ES + 312, 261, 23 

40 commissie HS + 439, 146, 9 

49 commissie as +  

53 commissie HS + 439, 147, 8 

60 commissie HS + 434, 142, 8 

61 commissie HS + 478, 96, 12 

72 commissie as/ES + 309, 264, 21 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

art 1, alinea 1, punt 5 

Richtlijn 2009/33/EG 

art 5, na § 1 

82 PPE HS - 284, 303, 8 

art 1, alinea 1, punt 5 

Richtlijn 2009/33/EG 

art 5, na § 2 

80 ECR HS - 252, 336, 5 

art 1, alinea 1, punt 9, 

letter b 

Richtlijn 2009/33/EG 

art 10, na § 5 

77 S&D ES - 282, 302, 6 

bijlage I, 

Richtlijn 2009/33/EG 

Bijlage, tabel 4 en 

voetnoot -1 

[streefcijfers] 

78 Verts/ALE HS - 286, 290, 14 

75DD commissie  +  

bijlage I, 

Richtlijn 2009/33/EG 

Bijlage, tabel 4, 

voetnoot 1 

85 PPE  +  

75DD commissie  ↓  

bijlage I, 

Richtlijn 2009/33/EG 

Bijlage, tabel 5 

79 Verts/ALE HS + 301, 269, 18 

76 commissie  ↓  

overw 9 83 PPE ES - 232, 354, 8 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 320, 264, 6 

overw 10 84 PPE  -  

15 commissie ES + 312, 265, 9 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 400, 76, 112 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 82 

Verts/ALE: amendementen 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: overweging 9 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendementen 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: amendementen 40, 53, 60, 61 

EFDD: amendement 49 
 

Diversen 

Amendement 81 werd ingetrokken. 

Erratum op amendement 86: alle talenversies 
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9. Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan 

grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I 

Verslag: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

7 commissie so   

1 +  

2/ES - 245, 294, 35 

16 commissie as/ES + 417, 103, 51 

18 commissie so   

1 +  

2 +  

21 commissie as/ES - 201, 359, 5 

22 commissie as +  

23 commissie so   

1 +  

2/ES - 231, 325, 8 

26 commissie as +  

27 commissie as +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

28 commissie as +  

44 commissie so   

1 +  

2 +  

3/ES - 240, 312, 7 

51 commissie as +  

57 commissie as -  

61 commissie as/ES + 429, 106, 28 

63 commissie HS - 228, 301, 25 

68 commissie as/ES + 349, 185, 19 

76 commissie as +  

85 commissie as +  

87 commissie as/ES - 247, 273, 30 

89 commissie as -  

art 1, § 1, punt 4 97S meer dan 

38 leden 

 -  

25 commissie  +  

art 1, § 1, punt 17 98 meer dan 

38 leden 

 -  

art 2, § 1, na punt 9 91 Verts/ALE ES + 318, 231, 9 

42 commissie  ↓  

art 4, § 5, 

inleidende formule 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 433, 91, 26 

art 4, § 5, letter a 49 commissie so   

1/HS + 417, 122, 8 

2/HS + 362, 167, 6 

§ oorspronkelijke 

tekst 

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

opmerkingen 

art 4, § 5, letter b § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 272, 233, 42 

art 4, § 5, letter c 50 commissie as +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

art 7, na § 2 96 GUE/NGL HS ↓  

art 9, § 3 92 Verts/ALE  -  

62 commissie  +  

art 12, § 1 93 Verts/ALE  -  

art 13, na § 2 90 ALDE  +  

art 14, § 1 77 commissie as -  

94 Verts/ALE  -  

na overw 16 95 GUE/NGL HS - 161, 370, 26 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 437, 103, 11 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 49, 63, 95, 96; artikel 4; § 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

+ 38 leden: amendementen 16, 25, 61 

ALDE: amendementen 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: amendementen 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: amendementen 23, 49, 51, 57, 63, 77; artikel 4; § 5 

S&D: amendementen 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 7 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "met name" 

2e deel dit woord 

 
amendement 18 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Ook moet worden gespecificeerd dat de 

aanlandingsverplichting niet geldt voor de recreatievisserij." 

2e deel deze woorden 

 

S&D: 

amendement 23 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "gedurende zeven jaar" 

2e deel deze woorden 
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ALDE, Verts/ALE: 

amendement 44 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onder andere door het gebruik van innovatieve, 

selectieve soorten vistuig en vistechnieken" en "voor zover mogelijk" 

2e deel "onder andere door het gebruik van innovatieve, selectieve soorten vistuig en 

vistechnieken" 

3e deel "voor zover mogelijk" 

 
amendement 49 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met name om de sociaal-economische beperkingen 

die aan de visserijen worden opgelegd, te verminderen" 

2e deel deze woorden 
 

 

 

10. Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I 

Verslag: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 462, 48, 40 

verklaring van 

de Raad 

3 commissie  +  

 

 

 

11. Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I 

Verslag: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 16 commissie HS + 425, 71, 56 

verklaring van 

de Raad 

17 commissie  +  
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12. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresoluties: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0481/2018 

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

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 481, 30, 22 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 405, 76, 47 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 310, 159, 46 

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 275, 195, 47 

na overw Q 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 216, 206, 52 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 233, 224, 62 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 247, 221, 49 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 247, 206, 53 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS - 230, 232, 32 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS - 225, 232, 39 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 355, 90, 39 

Ontwerpresolutie B8-0481/2018 

(PPE) 

§ 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

opmerkingen 

§ 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na overw D 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na overw J 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

opmerkingen 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

Ontwerpresolutie B8-0482/2018 

(S&D, Verts/ALE, GUE/NGL) 

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

(ALDE) 

§ 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

opmerkingen 

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

§ 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

overw K 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na overw K 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

overw N 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na overw N 4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

opmerkingen 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na overw P 9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0486/2018  ECR  ↓  

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eindstemming 

ECR: §§ 12, 17, eindstemming 

PPE: eindstemming 
 



P8_PV(2018)10-25(VOT)_NL.docx 22 PE 629.327 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 12, 17, 18, 25, overwegingen E, M 

PPE: overwegingen L, M, N, O, P, Q 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overweging G 

1e deel "overwegende dat Europol heeft gemeld dat de EU-commissaris voor Veiligheid, Sir 

Julian King, in zijn toespraak op 22 maart 2017 bij de herdenking van de aanslagen 

in Brussel van 2016 wees op de toenemende dreiging van gewelddadig rechts-

extremisme en verklaarde dat er bij zijn weten geen enkele EU-lidstaat was die niet 

op enigerlei wijze te maken had met dit fenomeen" 

2e deel "waarbij hij met name verwees naar de aanslagen in Noorwegen in 2011, de moord 

op het Britse parlementslid Jo Cox, en de aanslagen op asielzoekerscentra en 

moskeeën in heel Europa om te wijzen op deze "onderbelichte" veiligheidsdreiging" 

3e deel "overwegende dat neofascistische en neonazistische groeperingen zich op diverse 

manieren uiten; overwegende dat de meeste van deze groeperingen bepaalde 

individuen en groepen buitensluiten van de samenleving; overwegende dat deze 

organisaties vaak agressieve taal bezigen jegens minderheden en zich daarbij vaak 

beroepen op de vrijheid van meningsuiting; overwegende dat de vrijheid van 

meningsuiting niet absoluut is;" 
 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

B8-0481/2018 

S&D: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eindstemming 
 

B8-0482/2018 

S&D: eindstemming 
 

B8-0483/2018 

S&D: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, eindstemming 

  

Diversen 

Paloma López Bermejo en Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0481/2018. 

Bodil Valero en Jordi Solé (Verts/ALE-Fractie) zijn medeondertekenaar van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0481/2018. 

Kateřina Konečná (GUE/NGL-fractie) is medeondertekenaar van amendementen 8 t/m 15. 

Jordi Solé (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 1 t/m 15. 
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13. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van 

de industriële vleeskuikenhouderij 

Ontwerpresoluties: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 

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

opmerkingen 

p 

na § 5 13 ENF HS - 44, 376, 10 

§ 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 131, 316, 3 

na § 14 14 ENF  -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 423, 25, 0 

na § 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 141, 291, 18 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 427, 16, 1 

na § 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 156, 280, 3 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 397, 32, 9 

na visum 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

overw A 7 ENF  -  

overw E 8 ENF  -  

na overw E 9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF HS - 58, 366, 10 

na overw G 12 ENF  -  

na overw L 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 411, 7, 15 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 409, 19, 2 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 11, 13, §§ 15, 16, 17, overweging L 

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

 

Diversen 

Pavel Poc en Maria Noichl (S&D-Fractie) zijn medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0484/2018. 

Isabella Adinolfi (EFDD-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0484/2018. 
 

 

 

14. VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) 

Ontwerpresolutie: B8-0477/2018 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0477/2018 

(commissie ENVI) 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 2 ECR HS - 82, 329, 14 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 341, 67, 14 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 223, 169, 14 

§ 12 1 PPE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 258, 125, 12 

4 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 377, 23, 4 

2 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 192, 207, 4 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 223, 181, 3 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES - 194, 203, 11 

2/ES - 170, 232, 3 

stemming: resolutie (als geheel) ES + 239, 145, 23 

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 30, 71, overweging R 

Verts/ALE: amendement 2, § 9 

GUE/NGL: §§ 38, 44 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 9 
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1e deel "beklemtoont hoe belangrijk het is dat de EU een ambitieus klimaatbeleid voert om 

een geloofwaardige en betrouwbare partner in de wereld te zijn, dat de EU op 

wereldvlak een leidende rol op klimaatgebied blijft vervullen, en dat zij zich aan de 

Overeenkomst van Parijs houdt; is verheugd dat het Europees Parlement en de Raad 

zijn overeengekomen om de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie tegen 2030 tot respectievelijk 32 % en 32,5 % op te trekken, waardoor de 

broeikasgasemissies tegen 2030 met ruim 45 % zullen dalen; is dan ook ingenomen 

met de opmerkingen van de Commissie over de actualisering van de NDC's van de 

EU, namelijk dat zij rekening zal houden met deze hogere ambitie en de 

emissiereductiedoelstelling voor 2030 zal opvoeren; verzoekt de Commissie tegen 

eind 2018 een ambitieuze nulemissiestrategie voor de EU voor het midden van de 

eeuw op te stellen, waarin een kostenefficiënt traject wordt uitgestippeld om uiterlijk 

in 2050 de doelstelling van CO2-neutraliteit die in de Overeenkomst van Parijs is 

vastgesteld, te verwezenlijken en de economie in de Unie CO2-neutraal te maken, 

overeenkomstig een billijk aandeel van de Unie in het resterende mondiale 

koolstofbudget; is voorstander van een actualisering van de NDC's van de Unie" 

2e deel "met voor de hele economie een doelstelling om de interne broeikasgasemissies 

tegen 2030 met 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990;" 

 

GUE/NGL: 

§ 69 

1e deel "onderstreept het belang van klimaatgeïnformeerde besluitvorming en de 

ondersteuning daarvan door de verbetering van klimaatdiensten, die van bijzonder 

belang zijn voor ontwikkelingslanden; dringt erop aan dat dit een belangrijke 

doelstelling van door de EU gefinancierd onderzoek wordt en dat de EU zich sterk 

inspant om de overdracht van technologie naar ontwikkelingslanden te 

vergemakkelijken;" 

2e deel "dringt aan op een WTO-verklaring over intellectuele-eigendomsrechten en 

klimaatverandering, naar analogie met de Verklaring van Doha van 2001 over de 

TRIPS-overeenkomst en de volksgezondheid;" 

 

ECR: 

§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "ook die welke de Unie en haar lidstaten hebben 

ingediend" en "en hun NDC's tegen 2020" en "moeten actualiseren" 

2e deel "ook die welke de Unie en haar lidstaten hebben ingediend" 

3e deel "en hun NDC's tegen 2020" en "moeten actualiseren" 

 
§ 12 

1e deel "benadrukt dat het met name na de aankondiging van president Trump belangrijk is 

dat er de nodige bepalingen tegen koolstoflekkage zijn;" 

2e deel "verzoekt de Commissie de doeltreffendheid en wettelijkheid te onderzoeken van 

extra maatregelen om bedrijfstakken te beschermen tegen het risico van 

koolstoflekkage, zoals koolstofbelastingaanpassingen aan de grens en heffingen op 

koolstofverbruik, met name voor producten die komen uit landen die hun 

verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs niet nakomen;" 

 
§ 15 

1e deel "beklemtoont dat uitvoering vóór 2020 en ambitie sleutelelementen waren tijdens de 

COP23-onderhandelingen; juicht het besluit toe om tijdens de COP's in 2018 en 

2019 twee inventarisaties te houden; vraagt de Commissie en de lidstaten bijdragen 

voor te bereiden om de emissies tot 2020 te beperken en deze te presenteren bij de 

inventarisatie van de periode vóór 2020 tijdens de COP24; denkt dat dit belangrijk is 

opdat alle partijen hun ambitie voor de periode na 2020 verhogen" 
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2e deel "en kijkt dan ook met belangstelling uit naar de uitkomst van de eerste inventarisatie 

in Katowice, die de vorm zou moeten aannemen van een besluit van de COP waarin 

de verbintenis wordt bevestigd om de ambitie van de NDC's van de partijen voor 

2030 tegen 2020 te verhogen zodat ze aansluiten bij de langetermijndoelstellingen 

van de Overeenkomst van Parijs;" 

 
§ 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het genderperspectief in het klimaatbeleid te 

integreren en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 29 

1e deel "benadrukt dat de begroting van de Unie moet stroken met haar internationale 

verbintenissen op het vlak van duurzame ontwikkeling en met haar klimaat- en 

energiedoelstellingen op middellange en lange termijn, en dus niet contraproductief 

mag zijn en de verwezenlijking ervan niet mag bemoeilijken; stelt bezorgd vast dat 

de Unie haar doelstelling om 20 % van haar totale uitgaven aan klimaatmaatregelen 

te besteden, waarschijnlijk niet gaat halen, en dringt dan ook aan op corrigerende 

maatregelen; onderstreept voorts dat de klimaat- en energiedoelstellingen van meet 

af aan centraal moeten staan in de politieke discussies over het meerjarig financieel 

kader (MFK) voor de periode na 2020, zodat de nodige middelen beschikbaar zijn 

om deze doelstellingen te verwezenlijken;" 

2e deel "herinnert aan zijn standpunt dat de huidige klimaatgerelateerde uitgaven zo snel 

mogelijk en uiterlijk in 2027 moeten worden verhoogd van 20 % naar 30 %; is van 

mening dat alle overige MFK-uitgaven in overeenstemming moeten zijn met de 

Overeenkomst van Parijs en niet contraproductief mogen zijn ten aanzien van de 

klimaatinspanningen;" 

 
§ 39 

1e deel "betreurt het dat de vervoerssector de enige sector is waar de emissies sinds 1990 

zijn toegenomen; benadrukt dat dit niet verenigbaar is met duurzame ontwikkeling 

op lange termijn, die integendeel vereist dat de emissies van alle sectoren van de 

samenleving verder en sneller afnemen;" 

2e deel "herinnert eraan dat de vervoerssector tegen 2050 volledig koolstofvrij moet zijn;" 

 
§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor het milieu" 

2e deel deze woorden 

 
overweging R 

1e deel "overwegende dat de technologieën die nodig zijn voor veilige en efficiënte 

koolstofafvang en ‑opslag (CCS) zich nog niet hebben bewezen en dat met name 

aan de geo-engineering bij de aanleg van kunstmatige koolstofputten risico's van 

onbekende omvang verbonden zijn;" 

2e deel "overwegende dat CCS daarom niet als onderdeel van een mitigatieoplossing kan 

worden beschouwd en niet uit het oog mag doen verliezen dat er dringend radicaal 

sterkere klimaatactie moet worden ondernomen met behulp van bestaande 

technologieën en haalbare veranderingen van systemen en levenswijzen;" 
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PPE, ECR: 

§ 34 

1e deel "moedigt de Commissie aan om in haar voorstel voor de EU-strategie voor CO2-

neutraliteit tegen het midden van de eeuw concrete 

broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2050 in alle sectoren vast te stellen 

en een duidelijk plan op te stellen voor de wijze waarop deze doelstellingen kunnen 

worden verwezenlijkt, met inbegrip van concrete mijlpalen voor 2035, 2040 en 

2045; vraagt de Commissie voorstellen op te nemen over hoe er overeenkomstig de 

Overeenkomst van Parijs meer verwijderingen per put kunnen worden gerealiseerd" 

2e deel "om" en "broeikasgasneutraliteit in de Unie te verwezenlijken" 

3e deel "uiterlijk in 2050" en "en spoedig daarna tot negatieve emissies te komen" 

4e deel "vraagt dat in deze strategie wordt voorzien in een billijke verdeling van de 

inspanning tussen sectoren en een mechanisme om de resultaten van de vijfjaarlijkse 

mondiale inventarisatie te verwerken, zodat rekening wordt gehouden met de 

bevindingen van het op handen zijnde speciale verslag van de IPCC, de 

aanbevelingen en standpunten van het Europees Parlement, alsook de standpunten 

van niet-overheidsactoren, zoals lokale en regionale overheden, het maatschappelijk 

middenveld en de particuliere sector;" 

 
overweging C 

1e deel "overwegende dat de verbintenissen die de lidstaten van de Overeenkomst van Parijs 

tot nu toe zijn aangegaan, niet voldoende zullen zijn om de gezamenlijke 

doelstelling te halen;" 

2e deel "overwegende dat de huidige nationaal bepaalde bijdragen (NDC's) die de EU en 

haar lidstaten hebben ingediend, niet stroken met de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs" 

3e deel "en daarom moeten worden herzien;" 

 
overweging D 

1e deel "overwegende dat essentiële elementen van de EU-wetgeving die bijdragen tot het 

verwezenlijken van de NDC's van de EU met een verhoogde ambitie zijn 

geformuleerd, met name de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie-

efficiëntie, waardoor de broeikasgasemissies van de EU tegen 2030 met minstens 

45 % worden verminderd;" 

2e deel "overwegende dat een vermindering van 45 % in de EU tegen 2030 nog niet zal 

volstaan om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling 

voor CO2-neutraliteit tegen 2050 te halen;" 
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15. 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit 

(COP14) 

Ontwerpresolutie: B8-0478/2018 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0478/2018 

(commissie ENVI) 

na § 7 1 Verts/ALE HS - 160, 223, 12 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 228, 159, 1 

§ 11 2 ALDE  +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 10 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "kwantitatieve" en "meetbare" 

2e deel deze woorden 

 
overweging A 

1e deel "overwegende dat de verklaarde doelstelling van het strategische plan voor 

biodiversiteit 2011‑2020, in 2010 goedgekeurd door de partijen bij het Verdrag 

inzake biologische diversiteit (VBD), is doeltreffende en urgente actie te 

ondernemen om het verlies aan biodiversiteit (de buitengewone variatie van 

ecosystemen, soorten en genetische hulpbronnen die ons omringen)" en "een halt toe 

te roepen" 

2e deel "dat voornamelijk wordt veroorzaakt door intensivering van de landbouw en het 

daarmee gepaard gaande overmatige gebruik van genetisch gemodificeerd zaadgoed 

en schadelijke pesticiden" 

3e deel "teneinde ervoor te zorgen dat de ecosystemen uiterlijk in 2020 veerkrachtig zijn en 

essentiële diensten blijven bewijzen, en op die manier de diversiteit van het leven op 

onze planeet te vrijwaren en bij te dragen tot menselijk welzijn en het uitbannen van 

armoede;" 
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16. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone 

Verslag: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 282, 71, 39 

 

 

 

17. Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en 

de impact op de gegevensbescherming 

Ontwerpresolutie: B8-0480/2018 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0480/2018  

(commissie LIBE) 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 154, 154, 64 

na § 11 4 EFDD HS - 30, 320, 4 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 208, 119, 31 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 201, 150, 10 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 203, 148, 2 

3 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

na § 32 3 ALDE  +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

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

opmerkingen 

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: § 29 

EFDD: amendement 4 

ECR: § 29 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 29, 35 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 15 

1e deel "benadrukt dat socialemediaplatforms niet alleen passieve platforms zijn die 

eenvoudigweg door gebruikers gegenereerde inhoud groeperen, maar benadrukt dat 

technologische ontwikkelingen de reikwijdte en functie van deze bedrijven hebben 

verbreed door de invoering van op algoritmen gebaseerde reclame en publieke 

inhoud;" 

2e deel "concludeert dat deze nieuwe functie ook tot uitdrukking moet komen in de 

regelgeving;" 

 
§ 16 

1e deel "betreurt dat Facebook niet bereid was medewerkers met de juiste technische kennis 

en verantwoordelijkheid binnen het bedrijf naar de hoorzittingen te sturen, en wijst 

erop dat een dergelijke aanpak schadelijk is voor het vertrouwen van de Europese 

burgers in sociale media;" 

2e deel "betreurt dat Mark Zuckerberg geen openbare hoorzitting met leden wenste bij te 

wonen;" 

 
§ 17 

1e deel "is van oordeel dat Facebook niet alleen het vertrouwen van EU-burgers heeft 

geschaad, maar ook het EU-recht heeft overtreden en" 
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2e deel "herinnert eraan dat een vertegenwoordiger van Facebook tijdens de hoorzittingen 

bevestigde dat Facebook zich ervan bewust was dat in de voorwaarden van de 

applicatie "This is your digital life" vermeld stond dat de gegevens die de applicatie 

verzamelde naar derde partijen konden worden gestuurd;" 

3e deel "concludeert dat Facebook bewust een contract heeft afgesloten met de ontwikkelaar 

van een applicatie die openlijk heeft aangegeven dat hij zich het recht voorbehield 

persoonsgegevens bekend te maken aan derde partijen; concludeert voorts dat 

Facebook de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en 

daarom wettelijk verantwoordelijk is bij het afsluiten van een contract met een 

verwerker die het EU-gegevensbeschermingsrecht overtreedt;" 

 
§ 30 

1e deel "merkt op dat het misbruik van persoonsgegevens de grondrechten raakt van 

miljarden mensen over de hele wereld; is van mening dat de algemene verordening 

gegevensbescherming en de e-privacyrichtlijn voorzien in de hoogste 

beschermingsnormen; betreurt dat Facebook heeft besloten 1,5 miljard niet-EU-

gebruikers buiten het bereik van de bescherming van de algemene verordening 

gegevensbescherming en de e-privacyrichtlijn te plaatsen;" 

2e deel "trekt de wettelijkheid van een dergelijke handeling in twijfel;" 

3e deel "dringt er bij alle onlineplatforms op aan de normen van de algemene verordening 

gegevensbescherming (en de e-privacyrichtlijn) toe te passen op al hun diensten, 

ongeacht waar deze worden aangeboden, aangezien een hoog niveau van 

bescherming van persoonsgegevens steeds meer wordt beschouwd als een belangrijk 

concurrentievoordeel;" 

 
§ 31 

1e deel "verzoekt de Commissie de mededingingsregels aan te passen om rekening te 

houden met de digitale realiteit en het bedrijfsmodel van socialemediaplatforms en 

hun mogelijke monopoliesituatie te onderzoeken, met inachtneming van het feit dat 

een dergelijk monopolie mogelijk het gevolg is van de specifieke kenmerken van het 

merk en de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens en dus geen traditionele 

monopoliesituatie is, en de nodige maatregelen te nemen om dit te verhelpen;" 

2e deel "roept de Commissie op amendementen voor te stellen op het Europees wetboek 

voor elektronische communicatie die ook van OTT-communicatiedienstverleners 

vereisen dat zij interconnectie met anderen tot stand brengen teneinde het lock‑in-

effect voor hun gebruikers te voorkomen;" 

 
§ 32 

1e deel "verzoekt het Europees Parlement, de Commissie, de Raad en alle andere 

instellingen, organen en instanties van de Europese Unie erop toe te zien dat de 

pagina's van sociale media en de analytische en marketinginstrumenten die op hun 

websites worden gebruikt de persoonsgegevens van burgers op geen enkele manier 

in gevaar brengen;" 

2e deel "stelt voor dat zij hun huidige communicatiebeleid vanuit dit perspectief evalueren, 

wat ertoe kan leiden dat zij zullen overwegen hun Facebook-accounts te verwijderen 

als dit noodzakelijk is om de persoonsgegevens van iedereen die contact met hen 

opneemt te beschermen;" 

3e deel "geeft zijn eigen communicatieafdeling de opdracht zich strikt te houden aan de 

richtsnoeren van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt via door 

EU‑instellingen verstrekte webdiensten;" 
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overweging G 

1e deel "overwegende dat de eerste reactie van de betrokken bedrijven niet aan de verwachte 

normen voldeed" 

2e deel "en geen volledig, onafhankelijk onderzoek en audit door de betrokken nationale of 

Europese autoriteiten mogelijk maakte;" 

 
overweging J 

1e deel "overwegende dat Facebook weigerde in te gaan op het verzoek van de betrokken 

commissievoorzitters om medewerkers met het juiste technische en 

verantwoordelijkheidsniveau en de nodige technische expertise en kennis af te 

vaardigen, en in plaats daarvan leden van het Public Policy-team naar alle drie de 

hoorzittingen heeft gestuurd;" 

2e deel "overwegende dat de informatie die tijdens de hoorzittingen door de 

vertegenwoordigers van Facebook werd verstrekt, niet precies genoeg was over de 

concrete en specifieke maatregelen die zijn genomen om de volledige naleving van 

het EU-recht inzake gegevensbescherming te waarborgen en van meer algemene 

aard was;" 

 
overweging AE 

1e deel "overwegende dat transparantie en verantwoordingsplicht ten aanzien van 

algoritmen van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat personen goed 

geïnformeerd zijn over en inzicht hebben in de verwerking van hun 

persoonsgegevens;" 

2e deel "overwegende dat dit moet neerkomen op het nemen van technische en operationele 

maatregelen waarmee de transparantie en de niet-discriminerende aard van 

geautomatiseerde besluitvorming worden gewaarborgd en kansberekening met 

betrekking tot het gedrag van personen wordt verboden; overwegende dat 

transparantie moet inhouden dat aan personen nuttige informatie wordt verstrekt 

over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen; overwegende 

dat deze informatie onder meer gegevens moet omvatten die worden gebruikt voor 

de opleiding op het gebied van big data-analyse, en dat personen de besluiten die 

hen aangaan moeten kunnen begrijpen en volgen;" 

 

ECR: 

§ 9 

1e deel "is van mening dat profilering ten behoeve van politieke en verkiezingsdoeleinden 

en profilering op basis van onlinegedrag waaruit politieke voorkeuren kunnen 

blijken, zoals interactie met politieke inhoud, moeten worden verboden voor zover 

deze praktijk overeenkomstig het EU-gegevensbeschermingsrecht betrekking heeft 

op politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen, en dat socialemediaplatforms 

hierop toezicht moeten houden en de autoriteiten actief moeten informeren wanneer 

zich dergelijke gedragingen voordoen;" 

2e deel "is ook van mening dat profilering op basis van andere gegevens, zoals sociaal-

economische of demografische factoren, voor politieke en verkiezingsdoeleinden 

moet worden verboden; roept politieke partijen en andere bij verkiezingen betrokken 

actoren op zich te onthouden van het gebruik van profilering voor politieke en 

verkiezingsdoeleinden; roept politieke partijen op transparant te zijn over hun 

gebruik van onlineplatforms en gegevens;" 

 
§ 18 

1e deel "neemt nota van de verbeteringen op privacygebied die Facebook heeft doorgevoerd 

na het schandaal rond Facebook/Cambridge Analytica, maar herinnert er tevens aan 

dat Facebook heeft beloofd een volledige interne audit uit te voeren waarvan het 

Europees Parlement nog niet op de hoogte is gebracht," 
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2e deel "en beveelt Facebook aan substantiële wijzigingen aan te brengen in zijn platform 

zodat het aan het EU-gegevensbeschermingsrecht voldoet;" 

 
§ 22 

1e deel "roept alle onlineplatforms op zo snel mogelijk de geplande 

transparantiemaatregelen met betrekking tot politieke reclame door te voeren, 

waarbij tevens de met verkiezingswaarneming en -controle belaste nationale 

autoriteiten worden geraadpleegd en deze instrumenten beoordelen;" 

2e deel "dringt erop aan dat dergelijke politieke en verkiezingsreclame niet wordt 

weergegeven op basis van individuele gebruikersprofielen;" 
 

Diversen 

Claude Moraes diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 20: 

"benadrukt de hoogdringendheid om iedere poging tegen te gaan om de Europese verkiezingen te 

manipuleren en om de regels die van toepassing zijn op socialemediaplatforms aan te scherpen wat 

betreft het verstoren van reclame-inkomsten van accounts en websites die desinformatie 

verspreiden; is ingenomen met de specifieke routekaarten die onlineplatforms en de reclame-

industrie op 16 oktober 2018 aan de Commissie hebben gepresenteerd, waarin concrete 

maatregelen voor de bestrijding van desinformatie in alle lidstaten worden voorgesteld; dringt er 

bij de online socialemediaplatforms op aan om door bots gedeelde inhoud te etiketteren door de 

transparantieregels te volgen; dringt er tevens bij hen op aan het proces van het verwijderen van 

nepaccounts te versnellen, te voldoen aan gerechtelijke bevelen om details te verstrekken over 

personen die illegale inhoud creëren, en door samen te werken met onafhankelijke factcheckers en 

de academische wereld teneinde gebruikers te attenderen op desinformatie met een groot bereik en 

deze desinformatie indien mogelijk te corrigeren;" 
 

 

 

18. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat 

in Istanboel 

Ontwerpresoluties: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, 
B8-0505/2018, B8-0508/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0498/2018  

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

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 291, 34, 19 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 242, 23, 78 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 325, 1, 19 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 14 

ENF: § 11 

Verts/ALE: § 14 en eindstemming 

PPE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 11 
 

Diversen 

Javier Couso Permuy (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0498/2018. 
 

 

 

19. De situatie in de Zee van Azov 

Ontwerpresoluties: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0493/2018  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  
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20. De situatie in Venezuela 

Ontwerpresoluties: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, 
B8-0509/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0351/2018 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 183, 112, 19 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 167, 131, 18 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 268, 25, 26 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0351/2018  PPE  ↓  

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: § 6 en eindstemming 

GUE/NGL: eindstemming 

S&D: § 6 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 6 

Verts/ALE: overweging E 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

overweging M 

1e deel "overwegende dat twee pogingen van het Vaticaan en internationale bemiddelaars 

om een nationale dialoog op gang te brengen tussen de regering en de oppositie om 

een uitweg uit de crisis te vinden, mislukt zijn" 
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2e deel "vanwege de weinig serieuze houding van de Venezolaanse autoriteiten die alleen 

tijd probeerden te rekken en uit waren op internationale erkenning" 
 

Diversen 

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van de ontwerpresolutie B8-0509/2018. 
 

 

 

21. Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie: B8-0492/2018 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018  

(commissie CULT) 

na § 1 8 GUE/NGL  -  

na § 2 9 GUE/NGL  -  

na § 3 10 GUE/NGL  -  

na § 4 11 GUE/NGL  -  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 282, 24, 1 

2/HS + 241, 51, 8 

§ 7 3S ENF  -  

na overw A 1 ENF HS - 24, 274, 8 

overw C 2S ENF  -  

na overw H 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1, § 6 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 6 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vluchtelingen en migranten" 

2e deel deze woorden 
 

 

 

22. Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: 

tijd voor actie! 

Verslag: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 215, 47, 36 

 

 

 

23. Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten 

Verslag: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

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

opmerkingen 

§ 47 1 meer dan 

76 leden 

HS - 134, 147, 7 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 115, 42, 131 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 1 
 


