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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
meer dan 38 leden lage drempel (minstens 38 leden)
meer dan 76 leden middelhoge drempel (minstens 76 leden)
meer dan 151 leden hoge drempel (minstens 151 leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de 
EU (2018-2024) ***

Aanbeveling: João Ferreira (A8-0030/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 498, 41, 21

2. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de 
EU (2018-2024) (resolutie)

Verslag: João Ferreira (A8-0034/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 535, 35, 28

3. Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement 
met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van 
de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij EU-Marokko

Ontwerpresolutie: B8-0100/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0100/2019 (meer dan 76 leden)

stemming: resolutie 
(als geheel)

ES - 189, 410, 36

4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het 
Koninkrijk Marokko ***

Aanbeveling: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 415, 189, 49
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5. Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de 
centrale Noordelijke IJszee ***

Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 629, 21, 14

6. Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke 
coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) ***

Aanbeveling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 622, 14, 35

7. Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I

Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-36
39-43

commissie +

45S EFDD HS - 69, 567, 36artikel 13

44 PPE +

46S EFDD HS - 75, 544, 54artikel 15

37-38 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 529, 14, 130

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 45, 46
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8. 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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 99 commissie HS + 525, 132, 19

gemeenschappelijke 
verklaring

100 commissie +

9. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I

Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 79 commissie HS + 620, 22, 35

gemeenschappelijke 
verklaring

80 commissie +

10. Minimumeisen voor hergebruik van water ***I

Verslag: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-89
91-120
122-
132

commissie +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

121 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 5, § 3, na alinea 2 133 EFDD ES + 367, 306, 6

135 ALDE,
Verts/ALE

ES - 258, 395, 19

90 commissie -

art 8, na § 4

134 S&D +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 588, 23, 66

Verzoeken om aparte stemming
ALDE: amendement 121

11. De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen 
***I

Verslag: Nicola Danti (A8-0318/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 4 commissie HS + 640, 32, 5

12. Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van 
ondernemingen en Europese statistieken ***I

Verslag: Nicola Danti (A8-0052/2019)

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

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

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

2-24
26-37
39-99
101-
149

commissie +

so

1 +

25 commissie

2/ES + 529, 139, 8

38 commissie as +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

100 commissie as +

art 3, § 1, letter a 154 GUE/NGL HS - 193, 462, 21

art 3, § 2, letter a 155 GUE/NGL -

art 3, § 2, letter e 156 GUE/NGL -

art 8, § 2, letter a 157 GUE/NGL -

art 9, § 2, letter c 158S GUE/NGL HS - 105, 568, 6

1 commissie +overw 1

151 GUE/NGL HS ↓

overw 9 152 GUE/NGL HS - 299, 349, 29

overw 79 153 GUE/NGL -

stemming: voorstel van de Commissie HS + 520, 125, 33

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 151, 152, 154, 158

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: amendementen 38, 100

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
amendement 25
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1e deel "Om dit marktfalen te verhelpen en ervoor te zorgen dat kmo's hun rol als fundament 
voor het economisch concurrentievermogen van de Unie en aandrijvers van een 
duurzame economie blijven spelen, moeten kleine en middelgrote ondernemingen 
extra steun krijgen via schuldinstrumenten en eigenvermogensinstrumenten die in 
het kader van het venster kmo's van het InvestEU-fonds zoals opgericht bij 
Verordening [...] van het Europees Parlement en de Raad52 moeten worden 
vastgesteld. De leninggarantiefaciliteit die op grond van het voormalige COSME-
programma op basis van Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad53 is opgezet, heeft een aantoonbare meerwaarde en zal naar 
verwachting aan ten minste 500 000 kmo's een positieve bijdrage leveren; een 
opvolger zal worden opgericht in het kader van het venster kmo's van het InvestEU-
fonds. Er moet meer aandacht worden besteed aan betere communicatie en 
overheidscampagnes om het bewustzijn van de beschikbaarheid van het programma 
voor kmo's bij de mogelijke begunstigden te vergroten."

2e deel "Om meer bekendheid te geven aan de acties van de Unie ter ondersteuning van 
kmo's moeten acties die geheel of gedeeltelijk door dit programma worden 
gefinancierd het Europees embleem (vlag) bevatten in combinatie met een zin 
waarin de in het kader van dit programma ontvangen ondersteuning wordt vermeld."

13. Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de 
lidstaten *

Verslag: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-28
30-42

commissie +

43 Verts/ALE -art 1, § 1, punt 7
Richtlijn 

2006/112/EG, 
artikel 13 bis, na § 6

29 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 493, 48, 137

14. Strategieën voor de integratie van de Roma

Ontwerpresolutie: B8-0098/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0098/2019 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 2, punt iv § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 2, punt vi § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 3, punt iv § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 3, na punt iv § + mondeling 
amendement

overw B § oorspronkelijke 
tekst

as +

stemming: resolutie (als geheel) +

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 2, punt vi; overweging B

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 2, punt iv
1e deel gehele tekst zonder het woord: "gendermainstreaming"
2e deel dit woord

§ 3, punt iv
1e deel gehele tekst zonder het woord: "gendermainstreaming"
2e deel dit woord

Sylvie Guillaume (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0098/2019.
Anna Maria Corazza Bildt heeft een mondeling amendement ingediend tot invoeging van de volgende 
tekst in § 3, na punt iv:
"kinderen expliciet als prioriteit te beschouwen bij het programmeren en uitvoeren van hun nationale 
strategieën voor de integratie van de Roma; wijst andermaal op het belang van de bescherming en 
bevordering van gelijke toegang tot alle rechten voor Romakinderen;"
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15. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

Verslag: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 4 ECR HS - 155, 495, 22

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 461, 175, 39

§ 8 5 ECR HS - 175, 481, 18

6 ECR HS - 287, 333, 53§ 9

§ oorspronkelijke 
tekst

HS - 271, 346, 54

na § 13 7 ECR HS - 135, 520, 19

na § 15 8 ECR HS - 124, 507, 41

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 589, 60, 26

so

1 +

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 400, 231, 42

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 455, 190, 29

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 523, 131, 23

sona § 48 1 Verts/ALE

1/HS - 324, 341, 10
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS - 138, 492, 38

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 601, 55, 14

na § 53 2 Verts/ALE HS - 93, 563, 20

3 ECR -

so

1 +

overw D

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 459, 170, 49

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 1, 2
ENF: §§ 6, 9, 26, 38, 46 (2e deel), 49; amendementen 5, 6
ECR: §§ 6, 9, 38; amendementen 4, 5, 6, 7, 8

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 9
ECR: § 39

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 30
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door toepassing van het ritssysteem of andere 

gelijkwaardige methoden"
2e deel deze woorden

ENF:
§ 42
1e deel "benadrukt dat kwaliteitsvolle burgerschapsvorming voor alle leeftijden (formeel en 

informeel) cruciaal is om burgers in staat te stellen hun democratische rechten met 
vertrouwen uit te oefenen en om een democratische samenleving naar behoren te 
laten functioneren;"

2e deel "merkt op dat alleen een voortdurende inspanning op het gebied van onderwijs kan 
zorgen voor een grotere deelname aan verkiezingen op Europees niveau en voor 
meer intercultureel begrip en solidariteit in Europa, alsook voor het overwinnen van 
discriminatie, vooroordelen en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; beveelt aan 
artikelen 165, 166 en 167 VWEU te gebruiken als rechtsgrond voor het verkennen 
van het potentieel van onderwijs, beroepsonderwijs en jongerenbeleid;"
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§ 46
1e deel "herinnert aan de richtsnoeren van de Commissie voor de toepassing van de 

EU-gegevensbeschermingswetgeving in het kader van de verkiezingen en haar 
mededeling van 12 september 2018 over het garanderen van vrije en eerlijke 
verkiezingen in Europa (COM(2018)0637); dringt erop aan dat alles in het werk 
wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de verkiezingen vrij zijn van ongeoorloofde 
inmenging;"

2e deel "onderstreept de noodzaak van een welomschreven EU-beleid om anti-Europese 
propaganda en gerichte desinformatie aan te pakken;"

amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is ervan overtuigd dat het uitbreiden van de 

communicatie tussen de EU en haar burgers met deze talen, die weliswaar 
wijdverbreid zijn in lidstaten maar nog geen officiële erkenning genieten op 
EU-niveau, een positieve invloed zou hebben op de perceptie van het 
EU-burgerschap door de bevolking;"

2e deel deze woorden

ECR:
overweging D
1e deel "overwegende dat de EU moeilijkheden heeft ondervonden bij de aanpak van 

diverse crises met belangrijke sociaal-economische gevolgen,"
2e deel "die geleid hebben tot de opkomst van populistische en nationalistische ideologieën 

op basis van exclusieve identiteiten en chauvinistische criteria die in strijd zijn met 
de Europese waarden;"

16. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

Verslag: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 9 2 ECR HS - 114, 534, 30

na § 11 3 ECR HS - 123, 529, 22

so

1 +

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 495, 153, 28

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 436, 201, 35

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 496, 160, 20

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 517, 136, 23
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

4 ECR HS - 150, 501, 23§ 36

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 490, 152, 35

1 ECR -

so

1 +

overw C

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 486, 153, 35

stemming: resolutie (als geheel) HS + 457, 154, 64

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: § 16
ENF: §§ 12 (2e deel), 19, 20, 36; amendementen 2, 3, 4
ECR: §§ 16, 36; amendementen 3, 4; overweging C

Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
§ 12
1e deel "wijst erop dat de politieke impuls voor nauwere samenwerking van de lidstaten 

moet komen,"
2e deel "maar dat de discussies over de inhoud ervan gebaseerd moeten zijn op een voorstel 

van de Commissie;"

ECR:
overweging C
1e deel "overwegende dat nauwere samenwerking niet beschouwd moet worden als 

instrument dat bepaalde lidstaten uitsluit of leidt tot verdeeldheid onder de lidstaten, 
maar gezien moet worden als een pragmatische oplossing"

2e deel "ter bevordering van de Europese integratie;"

17. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het 
Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

Verslag: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 ECR HS - 143, 499, 32§ 4

§ oorspronkelijke 
tekst

HS - 118, 536, 15
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 ECR HS - 234, 391, 37§ 8

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 646, 17, 8

4 ECR -§ 10

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 495, 147, 32

so

1 +

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 22 6 GUE/NGL HS + 469, 197, 11

§ 26 5 ECR HS - 173, 461, 40

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 36 1 EFDD HS - 186, 452, 37

overw J § oorspronkelijke 
tekst

HS + 653, 9, 12

overw K § oorspronkelijke 
tekst

HS + 656, 8, 11

stemming: resolutie (als geheel) HS + 494, 92, 85

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendement 6
EFDD: §§ 4, 10; amendement 1
ECR: overwegingen J, K; § 8; amendementen 2, 3, 5

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 4, 28

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de wetgevende bevoegdheden van het Parlement 

en"
2e deel deze woorden
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18. Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
in het institutionele kader van de EU

Verslag: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

-

na § 2 8 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 194, 467, 16

na § 8 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ES - 200, 280, 196

§ 9 5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 207, 442, 21

na § 9 9 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 193, 459, 25

na § 10 10 Verts/ALE, 
GUE/NGL

-

na § 14 6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 570, 87, 18

na § 17 11 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 181, 355, 135

§ 21 7 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 275, 395, 5

na § 21 12 GUE/NGL,
Verts/ALE

HS - 173, 369, 134

13 GUE/NGL,
Verts/ALE

HS - 203, 432, 37na § 26

14 GUE/NGL,
Verts/ALE

HS - 163, 475, 38

na § 27 1 ECR HS - 143, 512, 20

§ 28 2 ECR HS - 134, 524, 18

so

1/HS + 436, 165, 65

na § 28 15 GUE/NGL,
Verts/ALE

2/HS - 137, 514, 24
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 32 16 GUE/NGL,
Verts/ALE

-

na § 41 17 GUE/NGL,
Verts/ALE

HS - 220, 341, 114

so

1 +

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 349, 157, 170

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 8, 9, 12, 13
Verts/ALE: amendementen 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17
ECR: amendementen 1, 2

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL, ECR:§ 42

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 42
1e deel "betreurt het dat de Republiek Polen en het Verenigd Koninkrijk tot op heden niet 

hebben beslist om af te zien van Protocol nr. 30 van de Verdragen,"
2e deel "dat hen vrijwaart van deelneming aan het Handvest;"

PPE:
amendement 15
1e deel "dringt erop aan de goedkeuring van de horizontale antidiscriminatierichtlijn 

onverwijld af te ronden, teneinde meer grondrechten in de EU te waarborgen door 
middel van concrete EU-wetgeving"

2e deel "en zo doorkruising met artikel 51 te voorkomen;"

19. Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de 
uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)

Verslag: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpverordening

art 1, § 3 3 Verts/ALE HS - 220, 439, 12
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

22 GUE/NGL -

art 2, § 2 23 GUE/NGL ES + 374, 299, 5

4 Verts/ALE HS - 331, 332, 10art 2, § 7

24 GUE/NGL -

25 GUE/NGL HS - 139, 517, 16art 2, § 8

5 Verts/ALE HS + 380, 217, 81

18 S&D ES + 366, 304, 7art 2, na lid 8

19 S&D ES + 365, 306, 7

art 2, § 9 6 Verts/ALE -

art 3, na § 2 26 GUE/NGL HS + 404, 263, 8

art 3, § 3, alinea 1 27 GUE/NGL -

art 3, § 3, na alinea 2 28 GUE/NGL HS - 197, 457, 22

7 Verts/ALE -art 3, § 3, alinea 5

29 GUE/NGL HS + 355, 286, 34

20 S&D +art 3, na § 3

12 Verts/ALE HS ↓

8 Verts/ALE -art 3, § 4

30 GUE/NGL ES - 196, 469, 4

art 3, § 6 31 GUE/NGL ES + 417, 252, 3

art 3, § 7 32 GUE/NGL -

so

1 +

art 3, § 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 377, 286, 9

art 3, § 9 33 GUE/NGL +

9 Verts/ALE HS + 399, 267, 10na art 3

10rev Verts/ALE HS + 459, 194, 20
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

11 Verts/ALE HS + 454, 203, 13

art 4, § 1 13 Verts/ALE HS - 189, 463, 18

art 4, § 2, alinea 1 34 GUE/NGL -

art 5, § 1 14=
35=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 136, 472, 69

so

1 +

art 5, na § 1 21 S&D

2/ES + 392, 274, 5

art 12, na § 2 15 Verts/ALE HS + 389, 264, 17

na art 12 16 Verts/ALE HS + 396, 244, 23

art 15, alinea 1, letter a 17 Verts/ALE HS + 402, 237, 27

na overw 4 1rev Verts/ALE ES + 369, 296, 7

overw 8 2rev Verts/ALE -

stemming: ontwerpverordening +

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie (als geheel) HS + 573, 29, 66

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
GUE/NGL: amendementen 25, 26, 28, 29

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
artikel 3, § 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op eigen initiatief of"
2e deel deze woorden

amendement 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Indien de betrokken instelling geen gevolg geeft 

aan de aanbeveling om documenten vrij te geven, dient zij deze weigering naar 
behoren te motiveren."

2e deel deze woorden
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20. Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en 
robotica

Verslag: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 572, 54, 45

21. Duurzaam gebruik van pesticiden

Verslag: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 4 34 GUE/NGL -

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 342, 321, 4

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 8 35 GUE/NGL -

so

1/HS + 428, 228, 15

§ 10 6 PPE

2/HS + 347, 299, 16

§ 12 16 Verts/ALE -

na § 13 36 GUE/NGL -

so

1/HS + 417, 238, 17

§ 16 7 PPE

2/HS + 353, 297, 19

§ 17 1 ECR HS - 316, 328, 28
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 332, 277, 57

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 341, 280, 45

§ 20 11 S&D +

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 567, 51, 44

na § 24 37 GUE/NGL -

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 28 8 PPE -

§ 32 5 ALDE HS + 540, 91, 37

§ 38 17 Verts/ALE HS - 302, 337, 23

na § 39 18 Verts/ALE HS + 369, 279, 24

§ 42 2 ECR HS + 322, 321, 24

38 GUE/NGL -

19 Verts/ALE HS + 326, 318, 24

na § 42

39 GUE/NGL -

§ 44 40 GUE/NGL -

na § 44 41 GUE/NGL -

42 GUE/NGL -

so

§ 45

9 PPE

1/HS + 420, 242, 3
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 343, 304, 18

§ 47 20S Verts/ALE HS - 293, 355, 11

so

1/HS + 590, 63, 12

§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 362, 251, 44

§ 50 21S Verts/ALE HS - 290, 363, 16

§ 51 12 S&D +

§ 53 43 GUE/NGL ES + 508, 157, 7

§ 54 22 Verts/ALE ES - 277, 383, 9

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1/HS + 569, 43, 56

§ 58 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 532, 120, 19

§ 59 23 Verts/ALE HS + 557, 92, 21

44 GUE/NGL HS - 300, 304, 61na § 59

24 Verts/ALE HS + 357, 107, 207

so

1 +

§ 61 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 61 25 Verts/ALE HS - 316, 347, 7

§ 62 3 ECR ES - 281, 377, 2

4 ECR ES + 360, 304, 5§ 64

45 GUE/NGL -

na § 64 46 GUE/NGL -

§ 65 27 EFDD HS + 528, 123, 18
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

47 GUE/NGL -§ 67

10 PPE ES - 301, 355, 9

§ 69 48 GUE/NGL -

na visum 3 28 GUE/NGL ES + 473, 191, 4

na visum 13 29 GUE/NGL -

13 Verts/ALE -

14 Verts/ALE ES + 377, 280, 11

na visum 34

30 GUE/NGL -

na overw A 31 GUE/NGL -

na overw B 15 Verts/ALE HS + 338, 314, 17

na overw C 26 EFDD HS + 582, 65, 17

overw D § oorspronkelijke 
tekst

HS + 338, 290, 39

32 GUE/NGL -na overw O

33 GUE/NGL -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 546, 39, 76

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 26, 27
Verts/ALE: overweging D; §§ 18, 19, 22, 48, 58; amendementen 1, 2, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 44

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overweging D; §§ 22, 55
PPE: overweging D; §§ 18, 19
ENF: § 19
Verts/ALE: overweging D; §§ 18, 19, 22, 48, 58

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
§ 58
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1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten sterker de nadruk te leggen op verdere 
investeringen in en onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van 
precisietechnieken en technieken voor digitale landbouw, zodat 
gewasbeschermingsmiddelen efficiënter worden en de afhankelijkheid van 
pesticiden aanzienlijk wordt teruggedrongen, overeenkomstig de doelstellingen van 
de richtlijn, waardoor minder sprake zal zijn van blootstelling van zowel 
professionele gebruikers als van het grote publiek;"

2e deel "is van mening dat het gebruik van digitalisering respectievelijk precisielandbouw er 
niet toe mag leiden dat landbouwers afhankelijk raken van input of schulden 
aangaan;"

PPE:
§ 48
1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat de richtlijn en de 

tenuitvoerlegging ervan beter afgestemd zijn op de EU-wetgeving en het EU-beleid 
op dit gebied, met name de GLB-bepalingen en Verordening (EG) nr. 1107/2009,"

2e deel "en met name dat de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming als wettelijke 
verplichtingen uit hoofde van het GLB worden geïntegreerd overeenkomstig 
artikel 14 van de richtlijn;"

ENF:
§ 7
1e deel "is verontrust over het feit dat de nationale actieplannen inconsistent zijn wanneer 

het gaat om het stellen van kwantitatieve doelen, streefcijfers, metingen en 
tijdschema's voor de verscheidene gebieden waarbinnen actie ondernomen moet 
worden, zodat onmogelijk bepaald kan worden in hoeverre voortgang is geboekt;"

2e deel "betreurt dat in slechts vijf nationale actieplannen meetbare doelstellingen op hoog 
niveau zijn vastgesteld, waarvan er vier verband houden met risicobeperking en 
slechts één met gebruiksbeperking; betreurt dat tot op heden slechts 11 lidstaten een 
herzien nationaal actieplan hebben ingediend, hoewel de uiterste termijn voor 
herziening eind 2017 was;"

§ 17
1e deel "merkt verder op dat de grootste vermindering in het gebruik van pesticiden 

vermoedelijk zal voortvloeien uit systeemveranderingen die de gevoeligheid voor 
plagen verminderen, voorrang geven aan structurele en biologische diversiteit boven 
monoculturen en continuteelt, en de resistentie van plagen tegen werkzame 
bestanddelen verminderen;"

2e deel "onderstreept daarom dat de aandacht, de financiering en de integratie-inspanningen 
met name gericht moeten zijn op ecologische landbouwmethoden die de landbouw 
als geheel beter bestand maken tegen plagen;"

§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om de gevolgen van klimaatverandering" en "te 

beperken"
2e deel deze woorden

§ 61
1e deel "roept de Commissie en de lidstaten op een landbouwmodel te bevorderen dat is 

gebaseerd op preventieve en indirecte strategieën voor gewasbescherming, gericht 
op het verminderen van het gebruik van externe input"
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2e deel "en op multifunctionele, in de natuur voorkomende stoffen; erkent dat er meer 
onderzoek moet worden gedaan naar preventieve en indirecte ecologische 
landbouwstrategieën voor gewasbescherming en dat deze strategieën meer moeten 
worden toegepast;"

Verts/ALE:
amendement 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wanneer zij voldoende resultaat opleveren bij de 

bestrijding van plagen"
2e deel deze woorden

amendement 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wanneer zij voldoende resultaat opleveren bij de 

bestrijding van plagen"
2e deel deze woorden

amendement 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wanneer zij voldoende resultaat opleveren bij de 

bestrijding van plagen"
2e deel deze woorden

ECR, PPE:
§ 5
1e deel "merkt op dat in het voortgangsverslag van de Commissie van 2017 aanzienlijke 

lacunes worden blootgelegd in de nationale actieplannen van de lidstaten, hetgeen 
erop lijkt te duiden dat het animo om het milieu en de gezondheid te beschermen in 
sommige landen lager is wat mogelijk leidt tot oneerlijke marktconcurrentie en 
ondermijning van de eengemaakte markt;"

2e deel "behoudt zich het recht voor lidstaten die niet aan hun verplichtingen voldoen te 
verwijzen naar de commissaris voor Mededinging;"

22. Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

Verslag: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw M § oorspronkelijke 
tekst

as +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 512, 32, 62

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overweging M
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 7
1e deel "benadrukt dat de lidstaten de richtlijn correct moeten omzetten om patiënten 

hoogwaardige en toegankelijke grensoverschrijdende gezondheidszorg te bieden, 
met volledige inachtneming van de in de wetgeving vastgestelde 
tenuitvoerleggingstermijnen; erkent dat specifieke verbeteringen kunnen worden 
aangebracht met betrekking tot de toegang tot voorgeschreven geneesmiddelen en de 
continuïteit van de behandeling;"

2e deel "verzoekt de Commissie te onderzoeken of het toepassingsgebied van de richtlijn 
kan worden uitgebreid tot vaccinatieprogramma's;"


