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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 gemiddelde drempel (minstens 76 leden)
meer dan 151 leden hoge drempel (minstens 151 leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

Verslag: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
ontwerpbesluit

+

2. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van 
consumenten ***I

Verslag: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 579, 33, 43

3. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van 
Kroatië) ***

Aanbeveling: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
Goedkeuringsprocedur

e

HS + 565, 44, 46

4. Brede overeenkomst EU-Oezbekistan

Verslag: David McAllister (A8-0149/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuring zonder stemming

5. Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I

Verslag: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
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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

33=
34=

EFDD
meer dan 38 

leden

ES - 228, 399, 24

ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-32 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 410, 192, 51

6. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I

Verslag: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 200 commissie HS + 551, 72, 37

verklaringen van de 
Commissie

201 commissie +

7. Interne markt voor elektriciteit ***I

Verslag: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 187 commissie HS + 544, 76, 40

verklaringen van de 
Commissie

188 commissie +
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8. Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators 
***I

Verslag: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 91 commissie HS + 558, 75, 31

9. Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I

Verslag: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 63 commissie HS + 569, 61, 34

10. Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters ***I

Verslag: Michał Boni (A8-0086/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

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

11 commissie as -

36 commissie as -

39 commissie HS + 346, 313, 3

so

1 +

41 commissie

2/ES - 302, 354, 3

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

53 commissie +

artikel 3, § 1, punt 7 62 S&D, 
Verts/ALE

HS - 316, 345, 1

21 commissie HS + 371, 258, 33artikel 4, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22S commissie HS + 385, 274, 4artikel 4, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

so

1 +

artikel 5 58 PPE

2 +

29S commissie +artikel 6, § 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 commissie ES + 372, 274, 16artikel 6, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

artikel 11, na § 3 67 S&D, 
Verts/ALE

HS - 291, 362, 8

so

1/HS - 316, 345, 3

na artikel 11 68 S&D, 
Verts/ALE

2/HS - 305, 353, 4
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS - 317, 335, 8

Artikel 12, alinea 1, 
inleidende formule

69 S&D, 
Verts/ALE

-

artikel 12, alinea 2, 
letter c

70 S&D, 
Verts/ALE

-

artikel 15 
Verordening (EG) nr. 

661/2009
artikel 5, § 2, punt o

71 S&D, 
Verts/ALE

HS - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-artikel 17, § 2

43 commissie ES + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-Bijlage I, deel A, tabel

46 commissie +

75 S&D, 
Verts/ALE

HS - 294, 353, 18Bijlage I, deel B, punt 
2, tabel

49 commissie +

Bijlage IV, alinea 1, na 
letter g

73 S&D, 
Verts/ALE

HS - 313, 333, 17

overw 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

HS - 302, 341, 21

so

1 +

13 commissie

2 -

na overw 30

61 S&D, 
Verts/ALE

HS ↓

stemming: voorstel van de Commissie HS + 369, 273, 23

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendementen 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: amendementen 21, 22, 39, 60, 71, 75
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Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendementen 11, 36
Verts/ALE: amendementen 21, 22, 29, 31, 53

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 13
1e deel "Gegevens over de kilometrage en slijtage van banden zullen, wanneer een geschikte 

testmethode beschikbaar wordt, een nuttig instrument zijn om consumenten te 
informeren over de duurzaamheid, levensduur en het onopzettelijk vrijkomen van 
microplastics van de band die zij aanschaffen. Daarnaast kan de eindconsument aan 
de hand van informatie over de kilometrage een weloverwogen beslissing nemen 
over banden met een langere levensduur, wat de bescherming van het milieu ten 
goede komt en hem tegelijkertijd in staat stelt een schatting te maken van de 
exploitatiekosten van zijn banden op langere termijn. Derhalve moeten 
prestatiegegevens met betrekking tot de kilometrage en slijtage worden toegevoegd 
aan het etiket wanneer een relevante, zinvolle en reproduceerbare testmethode 
beschikbaar wordt voor de toepassing van deze verordening. Het onderzoek naar en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën op dit gebied moeten worden 
voortgezet."

2e deel "Een indicatie van de kilometrage en bandenslijtage zou een fundamentele 
verandering van het etiket zijn, en moet dus worden ingevoerd tijdens de volgende 
herziening van deze verordening."

Verts/ALE:
amendement 41
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bevat een beoordeling van de vereisten voor het 

invoeren van nieuwe bandenklassen, een nieuw etiketformaat of nieuwe 
bandenparameters, met name wat betreft kilometrage en slijtage, mits geschikte 
testmethodes beschikbaar zijn, en"

2e deel deze woorden

amendement 58
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met uitzondering van de gemeten technische 

parameters van het model" (in de leden 1 en 2)
2e deel deze woorden

amendement 68
1e deel "1. De Commissie stelt per 1 juni 2023 overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 

handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door parameters en 
informatievereisten ten aanzien van de slijtage van banden in te voeren."

2e deel "2. De Commissie stelt per 1 januari 2025 overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door parameters en 
informatievereisten ten aanzien van de kilometrage van banden in te voeren."

3e deel "3. De Commissie verzoekt de normalisatieorganisaties geharmoniseerde 
testmethoden te ontwikkelen voor de meting van de slijtage en kilometrage van 
banden en te onderzoeken hoe de consument deze parameters correct kan begrijpen."

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

Verslag: Axel Voss (A8-0245/2018)
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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

266 EFDD HS - 181, 443, 32

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 271 commissie HS + 348, 274, 36

verklaring van de 
Commissie

272 commissie +

ontwerp van wetgevingshandeling

gehele tekst 271DD
1

commissie ↓

267S=
270S=

EFDD
meer dan 38 

leden

HS ↓artikel 11

271DD
2

commissie ↓

257S=
265S=
268S=
269S=

GUE/NGL
meer dan 38 

leden
EFDD

meer dan 38 
leden

HS ↓

271DD
3

commissie ↓

Artikel 13

260 GUE/NGL HS ↓

Na artikel 17 261 GUE/NGL HS ↓

na overw 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓na overw 3

255 GUE/NGL ↓

overw 24 271DD
4

commissie ↓

overw 35 256 GUE/NGL ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

271DD
5

commissie ↓

262S meer dan 38 
leden

↓overw 37

271DD
6

commissie ↓

263S meer dan 38 
leden

↓overw 38

258 GUE/NGL ↓

overw 39 264S meer dan 38 
leden

↓

na overw 45 259 GUE/NGL ↓

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 266, 267, 268
GUE/NGL: amendementen 260, 261

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: overweging 35 (amendement 271)

12. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I

Verslag: Evelyne Gebhardt en Axel Voss (A8-0375/2017)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 126 commissie HS + 598, 34, 26

13. Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I

Verslag: Pascal Arimont (A8-0043/2018)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 123 commissie HS + 629, 29, 6

14. Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de 
Middellandse Zee) ***I

Verslag: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 20 commissie HS + 588, 28, 43

verklaringen van de 
Commissie

21 commissie +

15. Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op hetgebied van 
milieubeleid ***I

Verslag: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 51 commissie HS + 619, 19, 26

16. Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I

Verslag: Karima Delli (A8-0042/2019)

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

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

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 635, 22, 5

17. Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I

Verslag: Neena Gill (A8-0483/2018)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 579, 40, 42

18. Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" 
(Interreg) ***I

Verslag: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Sluiting van de eerste 
lezing

+

19. Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

Ontwerpresolutie: B8-0212/2019

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

Ontwerpresolutie B8-0212/2019 
(Commissie LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL HS - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 535, 80, 44

Verzoeken om hoofdelijke stemming
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GUE/NGL: amendement 1 eindstemming

20. Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Verslag: Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 56 GUE/NGL -

na § 3 1 EFDD HS - 121, 477, 60

na § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51S EFDD HS - 56, 603, 4

58 GUE/NGL HS - 163, 487, 7na § 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL HS - 298, 353, 11na § 12

61 GUE/NGL HS - 267, 370, 23

85 S&D -na § 16

86 S&D +

na § 22 87 S&D +

na § 29 88 S&D ES - 305, 332, 22

so

1/HS + 610, 42, 2

2/HS + 506, 140, 11

3/HS + 503, 133, 18

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS - 287, 341, 30

na § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -na § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 46 65 GUE/NGL -

so

1/HS + 326, 307, 28

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 506, 122, 32

na § 55 24 Verts/ALE HS + 569, 76, 13

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 489, 132, 34

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 451, 199, 9

so

1 +

2 +

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1 +

§ 65 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 67 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 68 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

25 Verts/ALE HS - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

26 Verts/ALE HS - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

§ 71

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

so

1 +

§ 72 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 73 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 517, 63, 80

27 Verts/ALE HS - 287, 342, 28

so

1 +

§ 75

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 77 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

HS - 273, 371, 16

so

1 +

na § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/HS - 269, 335, 53

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ oorspronkelijke 
tekst

as ↓

83 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D HS - 256, 325, 77
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 106 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 106 66 GUE/NGL HS + 399, 249, 12

na § 113 91 S&D ES + 326, 259, 65

na § 114 2 EFDD ES + 334, 248, 72

67 GUE/NGL ES + 326, 318, 11na § 115

68 GUE/NGL ES - 170, 464, 14

30 Verts/ALE HS + 466, 163, 33

31 Verts/ALE HS + 450, 171, 36

na § 117

69 GUE/NGL -

na § 120 32 Verts/ALE HS + 371, 223, 62

so

1/HS + 571, 84, 4

§ 123 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 482, 160, 14

na § 199 33 Verts/ALE HS + 340, 309, 9

so

1 +

§ 209 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES - 198, 451, 5

na § 223 10 PPE, S&D +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

97 ECR -

§ 235 93 S&D ES + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

HS + 354, 283, 20

§ 250 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 258 36 Verts/ALE HS - 285, 361, 10

so

1 +

§ 263 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

na § 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

na § 283

74 GUE/NGL -

na § 286 98 ECR -

§ 287 52S EFDD HS - 53, 585, 23

na § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -na § 296

76 GUE/NGL HS - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

sona § 298 77 GUE/NGL

1 -
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/ES + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

79 GUE/NGL HS + 330, 310, 18

na § 300 80 GUE/NGL -

na § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D HS + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

na § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

na § 307 14 PPE, S&D +

§ 310 95 S&D ES + 321, 260, 75

so

1/HS + 539, 85, 28

96 S&D

2/HS + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

so

1/HS ↓

§ 312

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 325 81 GUE/NGL ES - 265, 382, 7

so

1 +

§ 326 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 328 43 Verts/ALE +

so

1 +

§ 333 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 333 82 GUE/NGL ES - 285, 285, 82

§ 345 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 513, 109, 34

§ 347 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 355 44 Verts/ALE HS - 308, 346, 2

na § 358 83 GUE/NGL -

§ 359 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 351, 296, 10

na § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE ES + 472, 165, 19

na § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE HS - 291, 354, 14

§ 400 53S EFDD HS - 313, 334, 9

§ 401 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 278, 360, 16

§ 404 54S EFDD HS - 64, 524, 67
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 405 55S EFDD HS - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 456, 191, 11

na § 407 18 GUE/NGL HS - 144, 493, 20

§ 408 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 406, 232, 16

§ 409 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

HS + 319, 317, 23

visum 23 3 PPE, S&D +

na visum 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+na visum 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

stemming: resolutie (als geheel) HS + 505, 63, 87

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: amendementen 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: amendementen 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: amendementen 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408 amendementen 28, 29 (2e deel), 35, 

50, 51, 53, 94, 96 (1e en 2e deel)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408 amendementen 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
§ 41
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1e deel "wijst erop dat sommige landen onlangs eenzijdige tegenmaatregelen hebben 
genomen tegen schadelijke belastingpraktijken (zoals de Britse Diverted Profit Tax 
(belasting op omgeleide winst) en de bepalingen van de belastinghervorming in de 
VS: Global Immangible Low Taxed Income (GILTI)) om ervoor te zorgen dat de 
buitenlandse inkomsten van multinationals naar behoren worden belast tegen een 
minimaal effectief belastingtarief in het land van vestiging van de 
moederonderneming; dringt erop aan dat de EU deze maatregelen beoordeelt; merkt 
op dat de EU, in tegenstelling tot deze unilaterale maatregelen, in het algemeen 
multilaterale en consensuele oplossingen voor een billijke toewijzing van 
belastingrechten bevordert; benadrukt dat de EU bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan 
een mondiale oplossing als het gaat om belastingheffing op de digitale sector,"

2e deel "maar desalniettemin een belasting op digitale diensten voorstelt, aangezien de 
mondiale discussies slechts traag vorderen;"

§ 64
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waardoor een ongelijk speelveld ontstaat en 

traditionele bedrijven in een nadelige positie komen;" en "merkt op dat digitale 
bedrijfsmodellen in de EU te maken hebben met een lagere gemiddelde effectieve 
belastingdruk dan traditionele bedrijfsmodellen;"

2e deel "waardoor een ongelijk speelveld ontstaat en traditionele bedrijven in een nadelige 
positie komen;"

3e deel "merkt op dat digitale bedrijfsmodellen in de EU te maken hebben met een lagere 
gemiddelde effectieve belastingdruk dan traditionele bedrijfsmodellen;"

§ 65
1e deel "wijst in dit verband op de geleidelijke verschuiving van materiële productie naar 

immateriële activa in de waardeketens van multinationals, zoals wordt weerspiegeld 
in de relatieve groeipercentages van royalty's en inkomsten uit licentievergoedingen 
over de laatste vijf jaar (bijna 5 % per jaar), vergeleken met handel in goederen en 
directe buitenlandse investeringen (DBI) (minder dan 1 %per jaar);"

2e deel "betreurt dat digitale bedrijven in sommige lidstaten bijna geen belasting betalen, 
ondanks hun aanzienlijke digitale aanwezigheid en grote inkomsten in die lidstaten;"

§ 68
1e deel "wijst op de leidende rol van de Commissie en enkele lidstaten in het mondiale debat 

over de belasting op de gedigitaliseerde economie; spoort de lidstaten aan hun 
proactieve werkzaamheden op OESO- en VN-niveau voort te zetten, met name via 
de door het Inclusieve Kader inzake BEPS in zijn beleidsnota voorgestelde 
procedure;"

2e deel "herinnert er echter aan dat de EU niet op een wereldwijde oplossing mag wachten 
maar onmiddellijk moet optreden;"

§ 72
1e deel "begrijpt dat de zogenaamde tijdelijke oplossing niet optimaal is;"
2e deel "meent dat zij de zoektocht naar een betere oplossing op mondiaal niveau zal helpen 

versnellen, terwijl het speelveld op de lokale markten enigszins wordt 
gelijkgetrokken; roept de EU-lidstaten op om de langetermijnoplossing voor de 
belasting van de digitale economie (inzake de aanmerkelijke digitale aanwezigheid) 
zo snel mogelijk te bespreken, goed te keuren en ten uitvoer te leggen, zodat de EU 
op mondiaal niveau toonaangevend kan blijven; benadrukt dat de door de 
Commissie voorgestelde langetermijnoplossing als basis moet dienen voor verdere 
werkzaamheden op internationaal niveau;"

§ 75
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "hetgeen zou neerkomen op een minimale 
effectieve belasting"

2e deel deze woorden

§ 77
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "merkt op dat de traditionele sectoren gemiddeld 

een effectief vennootschapsbelastingtarief van 23 % betalen, terwijl de digitale 
sector ongeveer 9,5 % betaalt"

2e deel deze woorden

PPE:
§ 52
1e deel "dringt erop aan dat deze nieuwe belastingindicatoren voor het Europees semester 

dezelfde status krijgen als de indicatoren met betrekking tot uitgavencontrole;"
2e deel "onderstreept dat het gunstig is het Europees semester te voorzien van deze fiscale 

dimensie, aangezien het de mogelijkheid biedt bepaalde schadelijke 
belastingpraktijken aan te pakken die door de ATAD-richtlijn en andere bestaande 
Europese verordeningen tot nu toe niet zijn aangepakt;"

§ 123
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "er(op) dat" en "slechts voor een klein deel kan 

worden verklaard door de reële economische activiteiten die in deze lidstaten 
plaatsvinden"

2e deel "er(op) dat" en "slechts voor een klein deel kan worden verklaard door de reële 
economische activiteiten die in deze lidstaten plaatsvinden"

§ 263
1e deel "onderstreept het probleem van het witwassen van geld door investeringen in 

onroerend goed in Europese steden via buitenlandse lege vennootschappen; 
herinnert eraan dat de Commissie de noodzaak en evenredigheid van de 
harmonisatie van de informatie in de grond- en onroerendgoedregisters moet 
beoordelen en de noodzaak van de koppeling van deze registers moet beoordelen; 
verzoekt de Commissie het verslag indien nodig vergezeld te laten gaan van een 
wetgevingsvoorstel;"

2e deel "is van mening dat de lidstaten moeten beschikken over voor het publiek 
toegankelijke informatie over de uiteindelijke begunstigden van land en vastgoed;"

§ 312
1e deel "herinnert eraan dat de Commissie kritiek heeft uitgeoefend op zeven lidstaten - 

België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland, wegens 
onvolkomenheden in hun belastingsystemen die de deur openzetten voor agressieve 
belastingplanning, erop wijzend dat zij de integriteit van de Europese interne markt 
ondermijnen;"

2e deel "is van oordeel dat ook kan worden gesteld dat deze rechtsgebieden agressieve 
belastingplanning wereldwijd faciliteren;"

S&D:
amendement 77
1e deel "neemt kennis van de recente toevoeging door de Raad van tien rechtsgebieden 

(Aruba, Barbados, Belize, Dominica, Fiji, de Marshalleilanden, Oman, de Verenigde 
Arabische Emiraten en Vanuatu) aan de reeds bestaande lijst van vijf rechtsgebieden 
die niet-coöperatief zijn op belastinggebied (de Amerikaanse Maagdeneilanden, 
Amerikaans-Samoa, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago);"
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2e deel "stelt vast dat er nog twee andere rechtsgebieden zijn toegevoegd aan de grijze lijst 
(Australië en Costa Rica);"

amendement 29
1e deel "is van mening dat de wereldwijde coördinatie met betrekking tot de 

belastinggrondslag die voortvloeit uit het BEPS-project van de OESO vergezeld 
moet gaan van een betere coördinatie op het gebied van belastingtarieven met het 
oog op grotere efficiëntie;"

2e deel "verzoekt de lidstaten met de Commissie samen te werken om een billijk niveau vast 
te stellen voor een minimale effectieve belastingheffing op EU-niveau, en om deze 
norm op mondiaal niveau naar voren te schuiven; is van mening dat het niveau van 
deze belastingheffing niet lager mag liggen dan 18 % van de netto bedrijfswinsten;"

amendement 96
1e deel "herinnert eraan dat de Commissie kritiek heeft uitgeoefend op zeven lidstaten - 

België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland, wegens 
onvolkomenheden in hun belastingsystemen die de deur openzetten voor agressieve 
belastingplanning, erop wijzend dat zij de integriteit van de Europese interne markt 
ondermijnen; is van oordeel dat ook kan worden gesteld dat deze rechtsgebieden 
agressieve belastingplanning wereldwijd faciliteren; benadrukt dat de Commissie 
heeft erkend dat enkele van de hier genoemde lidstaten maatregelen ter verbetering 
van hun belastingstelsels hebben genomen om aan de kritiekpunten van de 
Commissie tegemoet te komen;"

2e deel "merkt op dat in een recent onderzoek1 ter vijf lidstaten van de EU als 
belastingparadijzen voor ondernemingen zijn aangemerkt: Cyprus, Ierland, 
Luxemburg, Malta en Nederland; benadrukt dat de criteria en methodologie die zijn 
gebruikt om deze lidstaten als zodanig aan te merken onder meer bestaan uit een 
uitgebreide beoordeling van hun schadelijke belastingpraktijken, maatregelen die 
agressieve belastingplanning mogelijk maken en verstoring van de economische 
stromen, en dat deze beoordeling is gebaseerd op Eurostat-gegevens, waaronder een 
combinatie van hoge inkomende en uitgaande directe buitenlandse investeringen, 
royalty's, rente en dividendstromen; roept de Commissie op om momenteel ten 
minste deze vijf lidstaten als belastingparadijzen in de EU aan te merken totdat er 
substantiële belastinghervormingen worden doorgevoerd;"

GUE/NGL:
§ 106
1e deel "herinnert eraan dat openbare rapportage per land een van de belangrijkste 

maatregelen is om meer transparantie te realiseren inzake belastinginformatie van 
ondernemingen; benadrukt dat het voorstel voor openbare rapportage per land door 
bepaalde ondernemingen en bedrijfstakken aan de medewetgevers is voorgelegd net 
na het "Panama Papers"-schandaal van 12 april 2016 en dat het Parlement zijn 
standpunt hierover op 4 juli 2017 heeft vastgesteld; herinnert eraan dat het Parlement 
op 4 juli 2017 heeft opgeroepen om de reikwijdte van de verslaglegging uit te 
breiden"

2e deel "en commercieel gevoelige informatie te beschermen, met inachtneming van de 
concurrentiepositie van EU-ondernemingen;"

§ 209
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "naar het voorbeeld van de Amerikaanse 

wereldwijde Magnitsky-wet"
2e deel deze woorden

§ 326
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1e deel "is van mening dat steun aan ontwikkelingslanden bij de bestrijding van 
belastingontduiking en agressieve belastingplanning, alsmede corruptie en 
geheimhouding, die illegale geldstromen vergemakkelijken, van het allergrootste 
belang is voor de versterking van de beleidscoherentie voor ontwikkeling in de EU 
en de verbetering van de belastingcapaciteit van ontwikkelingslanden en het 
vermogen om hun eigen middelen te mobiliseren voor duurzame economische 
ontwikkeling;"

2e deel "beklemtoont dat de belastingautoriteiten van ontwikkelingslanden meer financiële 
en technische bijstand moet worden geboden met het oog op het tot stand brengen 
van stabiele en moderne kaders voor belastingheffing;"

§ 333
1e deel "herinnert eraan dat de officiële ontwikkelingshulp die tot doel heeft de armoede 

terug te dringen, meer moet worden gebruikt voor de totstandbrenging van een 
passend regelgevingskader en voor het versterken van de belastingdiensten en de 
instanties die belast zijn met de bestrijding van illegale geldstromen;"

2e deel "vindt dat deze hulp moet worden geboden in de vorm van technische knowhow op 
het gebied van beheer van middelen, financiële kennis en 
corruptiebestrijdingsregels; dringt erop aan dat deze hulp ook gericht moet zijn op 
bevordering van de regionale samenwerking op de gebieden belastingfraude, 
belastingontduiking, agressieve belastingplanning en het witwassen van geld; 
benadrukt dat deze hulp ook steun moet omvatten aan het maatschappelijk 
middenveld en de media in ontwikkelingslanden om te zorgen voor publieke 
controle op het nationale belastingbeleid;"

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
1e deel "herinnert eraan dat belasting betaald moet worden in de rechtsgebieden waar de 

feitelijke inhoudelijke en daadwerkelijke economische activiteiten worden ontplooid 
en de economische waarde wordt gecreëerd of, in geval van indirecte belastingen, 
waar de consumptie plaatsvindt;"

2e deel "benadrukt dat dit kan worden gerealiseerd door de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) in de 
EU goed te keuren en daarbij te zorgen voor een passende en eerlijke verdeling,"

3e deel "met inachtneming van, onder meer alle materiële activa"
4e deel "en immateriële"

21. Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland

Verslag: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1, na letter g 1 EFDD HS - 190, 443, 15

3 Verts/ALE HS - 264, 352, 30

so

§ 1, letter m

§ oorspronkelijke 
tekst

1 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/ES + 330, 303, 16

overw K 2 S&D +

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 393, 132, 81

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 3
EFDD: amendement 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D, Verts/ALE:
§ 1, letter m
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "betreurt de onevenredige eenzijdige "begeleidende 

maatregelen" van Zwitserland, die sinds 2004 van kracht zijn; verzoekt Zwitserland, 
die de begeleidende maatregelen belangrijk vindt, een oplossing te zoeken die 
volledig in overeenstemming met de relevante EU-instrumenten is;"

2e deel deze woorden

22. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Commissie en uitvoerende 
agentschappen

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) HS + 349, 158, 3

Ontwerpresolutie

na § 20 4 EFDD -

na § 24 14 S&D ES + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

na § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE HS + 290, 227, 27

§ 83 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 85 § oorspronkelijke 
tekst

as +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 120 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

so

1/ES - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

na kopje 31 27 S&D ES + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D ES + 286, 241, 80

na § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE HS + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL ES - 151, 399, 70

na § 182 7 EFDD HS - 100, 371, 144

§ 184 9 ENF HS - 94, 418, 107

na § 184 28 GUE/NGL HS + 313, 246, 67

10 ALDE ES - 268, 320, 41

so

1/ES + 421, 203, 2

na § 194

11 ALDE

2 -

na § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D ES + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

na § 256 21 S&D +

na § 258 29 S&D HS + 348, 225, 58

stemming: resolutie (als geheel) HS + 449, 152, 26

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 2, 3
EFDD: stemming over het besluit amendement 7 (resolutie)
ENF: amendementen 9, 28
S&D: amendement 29

Verzoeken om aparte stemming
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 5
1e deel "onderstreept dat DG CLIMA en DG BUDG zorg dragen voor het toezicht op de 

doelstelling van 20 % klimaatmainstreaming in het meerjarig financieel kader, en dat 
DG CLIMA andere DG's ondersteunt bij de integratie van klimaatactie in hun 
werkzaamheden; betreurt dat in 2017 slechts 19,3 % van de begroting van de Unie is 
besteed aan klimaatgerelateerde activiteiten en dat het gemiddelde voor de periode 
2014-2020 naar verwachting slechts 18,8 % zal bedragen; stelt met bezorgdheid vast 
dat de uitgaven niet voldoen aan het streefcijfer om 20 % toe te wijzen aan 
klimaatmaatregelen en dringt erop aan dat de Commissie zich krachtig inzet voor 
milieu- en klimaatmaatregelen,"

2e deel "met name in de landbouwsector;"

amendement 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "moeten worden uitgevoerd door een 

onafhankelijke partij"
2e deel deze woorden

§ 120
1e deel gehele tekst zonder het woord: "snel"
2e deel dit woord

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de Commissie en de uitvoerende 
agentschappen (artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 58/2003 en artikel 66, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1653/2004).
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23. Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de 
verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

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

Ontwerpresolutie

§ 38 1S PPE, S&D ES + 400, 215, 19

§ 39 2S PPE, S&D +

§ 40 3S PPE, S&D +

§ 42 4S PPE, S&D ES + 319, 294, 14

§ 43 5S PPE, S&D ES - 296, 315, 17

§ 44 6S PPE, S&D ES + 349, 275, 4

§ 54 7S PPE, S&D +

§ 57 8S PPE -

§ 58 9S PPE -

§ 59 10S PPE -

§ 60 11S PPE, S&D ES + 330, 294, 10

§ 61 12S PPE, S&D ES + 327, 289, 11

§ 62 13S PPE, S&D +

§ 65 14S PPE, S&D +

§ 67 15S PPE, S&D +

§ 68 16S PPE, S&D +

§ 69 17S PPE -

§ 70 18S PPE, S&D ES + 337, 280, 21

§ 71 19S PPE, S&D +

§ 72 20S PPE, S&D +

§ 200 21S PPE, S&D +

§ 201 22S PPE ES + 338, 268, 33
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 202 23S PPE, S&D +

§ 203 24S PPE, S&D +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 503, 103, 37

24. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF

Verslag: Marco Valli (A8-0107/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 31 1S EFDD -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 504, 119, 14

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

25. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement

Verslag: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) HS + 485, 139, 8

Ontwerpresolutie

so§ 1 14 EFDD

1/HS - 216, 409, 14
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS - 185, 433, 10

na § 3 15 EFDD HS - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE HS + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

so

1 +

§ 36

§ oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF HS - 113, 451, 64

na § 38 23 GUE/NGL HS - 296, 318, 20

so

1/HS + 416, 192, 31

16 EFDD

2/HS + 411, 205, 15

§ 39

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 486, 116, 29

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 497, 111, 22

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 503, 112, 21

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 497, 110, 22

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 409, 169, 50

§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 54 35 ENF HS - 107, 478, 55

sona § 54 24 GUE/NGL

1/HS + 412, 190, 36
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS - 170, 408, 42

na § 55 36 ENF HS - 139, 477, 18

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 62 37 ENF HS - 73, 527, 37

na § 66 32 S&D HS + 595, 13, 23

na § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 375, 210, 46

so

1 +

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

na § 80 25 GUE/NGL HS - 167, 441, 27

§ 85 § oorspronkelijke 
tekst

as -

§ 86 § oorspronkelijke 
tekst

as -

§ 87 § oorspronkelijke 
tekst

as -

§ 88 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 388, 249, 3

so

1 +

§ 91 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES - 308, 320, 5

na § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

HS + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D HS - 260, 284, 87
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 100 38 ENF -

na § 106 4 Verts/ALE HS - 301, 306, 30

§ 107, inleidend 
gedeelte

31 ALDE ES + 313, 291, 28

so

1 +

2/ES + 347, 270, 15

3 +

§ 107 § oorspronkelijke 
tekst

4 +

5 Verts/ALE HS + 374, 246, 16

so

1/HS + 332, 256, 41

2/HS + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/HS + 322, 244, 59

7 Verts/ALE HS + 428, 191, 16

8 Verts/ALE HS - 250, 346, 33

na § 107

26 GUE/NGL HS + 339, 260, 29

19 EFDD HS - 239, 360, 32

so

1/HS + 510, 64, 54

§ 109

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 363, 186, 83

na § 109 20 EFDD HS - 99, 458, 76

§ 110 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 112 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 454, 165, 15

§ 113 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 396, 205, 30
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 115 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 116 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 117 § oorspronkelijke 
tekst

as +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE ES + 436, 186, 17

na § 133

13 Verts/ALE ES - 284, 326, 22

39 ENF HS - 138, 452, 42na § 144

30rev S&D HS + 414, 192, 23

na § 145 21 EFDD HS - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL HS ↓

na § 149, subtitel 28 GUE/NGL ES - 237, 349, 53

22 EFDD -na § 149

29 GUE/NGL HS + 297, 260, 78

stemming: resolutie (als geheel) HS + 464, 144, 33

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF: amendementen 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: stemming over het besluit amendementen 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: amendementen 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: amendement 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: amendementen 30, 32, 33, 44, 46

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 6
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1e deel "– een steekproef van 5 % van de besteding van de vergoeding voor algemene 
uitgaven door de intern controleur van het Europees Parlement, waarvan de 
eindresultaten en bevindingen door het Europees Parlement in het jaarlijkse interne-
auditverslag moeten worden

gepubliceerd;"
2e deel "– de verplichting voor leden om jaarlijks een overzicht van hun uitgaven per 

categorie te publiceren (communicatiekosten, huur van kantoorruimte, 
kantoorbenodigdheden enz.);"

3e deel "– de toelating van een onafhankelijke accountant die belast is met de jaarlijkse 
controle van de rekeningen en de publicatie van een accountantsverklaring;"

amendement 14
1e deel "stelt vast dat de definitieve kredieten van het Parlement voor 2017 in totaal 

1 909 590 000 EUR beliepen, zijnde 19,25 % van rubriek V van het meerjarig 
financieel kader voor de administratieve uitgaven van de EU-instellingen als geheel 
in 2017, en neerkomen op een stijging met maar liefst 3,9 % ten opzichte van de 
begroting 2016 (1 838 613 983 EUR); betreurt dat de begroting van het Parlement 
gedurende deze zittingsperiode jaar na jaar gestaag is toegenomen en dat de totale 
uitgaven in 2019 tot maar liefst 1 999 144 000 EUR zijn opgelopen;"

2e deel "verzoekt het Parlement dan ook met klem het zo veel mogelijk beperken van zijn 
kosten en het realiseren van aanzienlijke bezuinigingen tot zijn voornaamste 
begrotingsdoelstelling te maken, om het signaal af te geven dat het dicht bij de 
Europese burgers staat;"

amendement 16
1e deel "betreurt nog steeds ten zeerste dat de Europese Raad, ondanks herhaalde verzoeken 

van het Parlement om de invoering van een enkele zetel en het feit dat de burgers 
van de Unie niet begrijpen waarom het Parlement zijn activiteiten over twee zetels 
moet verdelen, tot nu toe niet eens een discussie op gang heeft gebracht over hoe 
tegemoet kan worden gekomen aan de eisen van het Parlement in dit verband; wijst 
op de analyse van de Rekenkamer uit 2014, waarin een jaarlijkse besparing van 
114 miljoen EUR werd geraamd indien het Parlement zijn werkzaamheden zou 
centraliseren; herinnert aan de resolutie van het Parlement uit 2013, waarin de 
kosten van de geografische spreiding van het Parlement werden geraamd op een 
bedrag van 156 tot 204 miljoen EUR per jaar; betreurt dat de kosten als gevolg van 
de geografische spreiding van het Parlement binnen één zittingsperiode kunnen 
oplopen tot 1 miljard EUR en verklaart zich tegenstander van meerjarige 
vastgoedprojecten tot uitbreiding van de kantoren van de leden, zowel in Straatsburg 
als in Brussel; verzoekt derhalve om snel en door middel van concrete acties te 
zorgen voor één enkele zetel van het Parlement,"

2e deel "om zo verdere verspilling van gemeenschapsgeld te voorkomen;"

PPE:
§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met voldoening"
2e deel deze woorden

§ 91
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "stelt vast dat het gebouw meer dan zes jaar te laat 

voltooid zal zijn en 115 miljoen EUR meer dan begroot zal hebben gekost;"
2e deel deze woorden

§ 109
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1e deel "herinnert eraan dat de secretaris-generaal van het Parlement in een nota aan het 
Bureau van 8 maart 2018 heeft aanvaard dat het pensioenfonds dat gekoppeld is aan 
de regeling betreffende het vrijwillig aanvullend pensioenfonds voor de leden zijn 
kapitaal ruim voor het einde van de pensioenverplichtingen en mogelijk al in 2024 
zal uitputten; roept de secretaris-generaal en het Bureau dan ook op om, met 
volledige inachtneming van het statuut van de leden, met spoed een duidelijk plan op 
te stellen om ervoor te zorgen dat het Parlement zijn verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor het vrijwillige aanvullend pensioenfonds van zijn leden 
erkent en overneemt;"

2e deel "onmiddellijk na de verkiezingen van 2019" 

S&D:
amendement 24
1e deel "betreurt het dat documenten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure van het 

Huis van de Europese geschiedenis in januari 2019 niet beschikbaar werden gesteld; 
spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de vereisten voor de nieuwe 
aanbestedingsprocedure; verzoekt de secretaris-generaal de Commissie 
begrotingscontrole te informeren over de resultaten van die aanbestedingsprocedure; 
benadrukt dat de tentoonstellingsmedewerkers, ongeacht het resultaat van de 
aanbestedingsprocedure, beter moeten worden behandeld op de volgende gebieden: 
de werktijden van de werknemers moeten voorspelbaar zijn, er moet een behoorlijke 
verlofregeling zijn en er moet voor passende kledij worden gezorgd;"

2e deel "verzoekt het Bureau voorts om in gesprek te blijven met de lokale autoriteiten om te 
zien hoe laatstgenoemden kunnen bijdragen aan de financiering van het Huis van de 
Europese geschiedenis;"

§ 80
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en betreurt het dat in bepaalde steden, zoals Parijs, 

locaties in de duurste straten zijn geselecteerd zonder dat dit naar behoren is 
gemotiveerd"

2e deel deze woorden

§ 107
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "betreurt echter dat de enige beslissing die door het 

Bureau is genomen, verband houdt met een niet-volledige lijst subsidiabele 
uitgaven;" "verzoekt de leden volledige verantwoording af te leggen over deze 
uitgaven;" en "(waarvoor onder meer een volledige lijst van subsidiabele uitgaven 
nodig is)"

2e deel "betreurt echter dat de enige beslissing die door het Bureau is genomen, verband 
houdt met een niet-volledige lijst subsidiabele uitgaven;"

3e deel "verzoekt de leden volledige verantwoording af te leggen over deze uitgaven;"
4e deel "(waarvoor onder meer een volledige lijst van subsidiabele uitgaven nodig is)"

Diversen
Amendement 9 werd ingetrokken.
Amendementen 40, 41, 42, 43 en 45 zijn geannuleerd.

26. Kwijting 2017: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad

Verslag: Arndt Kohn (A8-0096/2019)
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit inzake het uitstellen van kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 588, 29, 14

Diversen
De kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, 
onder b), van het Reglement).

27. Kwijting 2017: algemene begroting van de EU – Hof van Justitie van de Europese 
Unie

Verslag: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 518, 107, 11

28. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer

Verslag: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie HS + 519, 94, 24
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

(als geheel)

29. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Economisch en Sociaal Comité

Verslag: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 3 1 EFDD -

so

1 +

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 124, 7

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 9
1e deel "verheugt zich over de interinstitutionele samenwerking met het Parlement en de 

tussentijdse beoordelingsresultaten van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 
Comité en het Comité van de Regio's, waaruit blijkt dat verscheidene maatregelen 
met succes zijn uitgevoerd; stelt vast dat er in het kader van een herschikkingsplan al 
16 posten zijn overgeheveld van het directoraat Vertaling naar de eigen diensten van 
het Comité, en dat er geleidelijk verdere overplaatsingen zullen plaatsvinden; neemt 
kennis van de berekening van de begrotingsbesparingen die het Comité en het 
Comité van de Regio's dankzij deze interinstitutionele samenwerking hebben 
verwezenlijkt, waaronder besparingen op infrastructuurkosten ter hoogte van 
12,5 miljoen EUR, besparingen op IT-kosten ter hoogte van 5 miljoen EUR en 
besparingen op de kosten voor beveiligingspersoneel ter hoogte van 500 000 EUR; 
verzoekt het Comité en het Comité van de Regio's deze interinstitutionele 
samenwerking te blijven verbeteren om verdere besparingen te realiseren"

2e deel "en zo de begroting van beide instellingen te verkleinen;"

30. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Comité van de Regio's

Verslag: Arndt Kohn (A8-0101/2019)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE HS - 174, 392, 73

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 125, 7

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 1

31. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europese Dienst voor extern optreden

Verslag: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 10 1 EFDD -

so

1 +

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 45 2 EFDD -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 489, 140, 9

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 32
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1e deel "verzoekt om de oprichting van een instituut voor de opleiding van toekomstige 
Europese diplomaten"

2e deel "en stelt voor dat de betrokken autoriteiten de mogelijkheid onderzoeken om gebruik 
te maken van de faciliteiten van het Europees Parlement in Straatsburg om dit 
diplomatiek instituut te huisvesten;"

32. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

Verslag: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 11 1 GUE/NGL ES + 315, 307, 16

stemming: resolutie (als geheel) HS + 529, 97, 11

33. Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming

Verslag: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 508, 126, 2

34. Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie

na § 14 2 EFDD -

so

1 +

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1/HS + 374, 196, 64

na § 21 7 GUE/NGL

2/HS - 185, 353, 87

na § 29 3 EFDD +

na § 30 4 EFDD +

na § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 489, 121, 29

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendement 7

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 17
1e deel "benadrukt dat bij de vestiging/verplaatsing van agentschappen in de lidstaten 

rekening moet worden gehouden met de efficiëntie;"
2e deel "spreekt in dit verband zijn teleurstelling uit over het resultaat van de 

interinstitutionele werkgroep gedecentraliseerde agentschappen (IIWG), aangezien 
er geen specifieke voorstellen zijn opgesteld om agentschappen die zich met 
aanverwante beleidsgebieden bezighouden, samen te voegen of een locatie te laten 
delen; wenst dat de Commissie onverwijld een evaluatie voorlegt van agentschappen 
met meerdere vestigingsplaatsen, zoals aanbevolen door de IIWG, evenals 
voorstellen voor mogelijke fusies, sluitingen en/of de overdracht van taken aan de 
Commissie, op basis van een zorgvuldige en grondige analyse en met 
gebruikmaking van duidelijke en transparante criteria, die in de taakomschrijving 
van de IIWG was voorzien, maar nooit echt is onderzocht bij gebrek aan voorstellen 
in die zin van de Commissie;"

amendement 7
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1e deel "benadrukt dat de IIWG2 ook het proefproject van het EASA inzake met 
vergoedingen gefinancierde agentschappen heeft onderzocht; stelt dat 
agentschappen, zelfs als zij volledig door vergoedingen worden gefinancierd, nog 
steeds volledige verantwoording moeten afleggen aan de kwijtingsautoriteit, gelet op 
de reputatierisico's; benadrukt dat financiering door vergoedingen voor- en nadelen 
heeft; benadrukt dat financiering door vergoedingen kan leiden tot 
belangenconflicten en een onvoorspelbare inkomstenstroom, en dat er behoefte is 
aan hoogwaardige kwaliteitsindicatoren;"

2e deel "verzoekt de Commissie de alternatieve optie te onderzoeken waarbij de bijdragen 
rechtstreeks aan de Commissie worden betaald en de agentschappen in ruil daarvoor 
een reguliere subsidie uit de EU-begroting ontvangen;"

35. Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 
(ACER)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 509, 122, 2

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

36. Kwijting 2017: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (Berec)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 507, 124, 5
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Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

37. Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

so

1 +

2 +

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 506, 124, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 18
1e deel "merkt op dat het Vertaalbureau weliswaar niet met vergoedingen wordt 

gefinancierd, maar wel afhankelijk is van inkomsten van zijn klanten, die 
vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van het Vertaalbureau, en dat er 
daarom een belangenconflict dreigt in verband met de prijsstelling van de producten 
van het Vertaalbureau,"

2e deel "dat kan worden opgelost als de Commissie de vergoedingen zou innen namens de 
klanten van het Vertaalbureau en het Vertaalbureau ertoe aan zou zetten 
voornamelijk te worden gefinancierd uit de begroting van de Unie;"

3e deel "verzoekt het Vertaalbureau bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico te beperken;"

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

38. Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkelingde beroepsopleiding 
(Cedefop)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 497, 124, 9

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

39. Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 510, 118, 5

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

40. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 506, 107, 19

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

41. Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit inzake het uitstellen van kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 597, 20, 15

Diversen
De kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, 
onder b), van het Reglement).

42. Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 490, 119, 20

Diversen
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De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

43. Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 510, 116, 7

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

44. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES - 293, 332, 8

stemming: resolutie (als geheel) HS + 509, 125, 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 5
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1e deel "merkt op dat de door het bedrijfsleven betaalde vergoedingen van jaar tot jaar 
aanzienlijk verschillen, hetgeen de begrotingsplanning compliceert en dat ten 
aanzien van een bepaalde verordening betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het Agentschap kunnen worden gebruikt, hetgeen tot 
een overschot in een bepaald onderdeel en een tekort in andere onderdelen van de 
begroting kan leiden; verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen om te 
zorgen voor een evenwichtiger financiering van de activiteiten in verband met alle 
verordeningen die het Agentschap ten uitvoer legt;"

2e deel "beveelt aan dat wordt overwogen of de geïnde vergoedingen naar de begroting van 
de Unie kunnen worden overgedragen terwijl het Agentschap volledig door de Unie-
begroting zou worden gefinancierd door middel van een enkele subsidie die alle 
verordeningen die het Agentschap ten uitvoer legt, dekt;"

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

45. Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EMA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 12 1 PPE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 124, 1

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

46. Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 497, 133, 3

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

47. Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

na § 22 1 Verts/ALE HS + 391, 184, 53

stemming: resolutie (als geheel) HS + 496, 132, 4

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 1

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

48. Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

na § 14 1 PPE, S&D +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 16 3 GUE/NGL ES + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 491, 130, 7

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

49. Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(Eiopa)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 507, 126, 2

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

50. Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie HS + 508, 118, 9
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

(als geheel)

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

51. Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 25 2 EFDD -

na § 25 1 PPE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 492, 121, 24

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

52. Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 
(EWDD)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 513, 121, 2

Diversen
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De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

53. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 495, 120, 11

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

54. Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 494, 127, 13

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

55. Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 4 1S PPE ES + 363, 244, 28

stemming: resolutie (als geheel) HS + 498, 131, 3

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

56. Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 488, 116, 23

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

57. Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 512, 120, 2

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

58. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-
LISA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 496, 107, 35

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

59. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 
(EU-OSHA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie HS + 501, 127, 5
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

(als geheel)

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

60. Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 510, 107, 13

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

61. Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 496, 128, 5

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).
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62. Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 507, 105, 21

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

63. Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

as +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 493, 100, 38

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 10

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

64. Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
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Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 495, 131, 4

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

65. Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

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

besluit over de kwijting

stemming: besluit (als geheel) +

Ontwerpresolutie

§ 17 1 PPE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 470, 131, 30

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

66. Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit +
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

(als geheel)

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 497, 119, 10

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

67. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën 
(BBI)

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 504, 120, 7

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

68. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 499, 108, 26
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Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

69. Kwijting 2017: Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische 
componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 436, 181, 17

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

70. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 
(FCH2)

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 505, 119, 5

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).
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71. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve 
geneesmiddelen 2 (IMI)

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 505, 115, 9

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

72. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling 
van fusie-energie

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 439, 175, 12

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

73. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 489, 122, 6

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).

74. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

besluit over de kwijting

stemming: besluit 
(als geheel)

+

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 449, 115, 3

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage IV, artikel 5, lid 1 van het Reglement).


