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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
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees 
van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de 
associatieovereenkomst EU-Oekraïne ***

Aanbeveling: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeurings-

procedure

HS + 444, 128, 74

2. Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het 
Uniekader *

Verslag: Paul Tang (A9-0034/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 528, 78, 61

3. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger 

Verslag: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Joëlle Elvinger

Geh. S + 512, 79, 70
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4. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala 

Verslag: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het 
Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van François-Roger 

Cazala

Geh. S + 568, 42, 55

5. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer 

Verslag: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het 
Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Alex 

Brenninkmeijer

Geh. S + 555, 17, 47

6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis 

Verslag: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Nikolaos Milionis

Geh. S + 590, 15, 47
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7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne 

Verslag: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het 
Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Klaus-Heiner 

Lehne

Geh. S + 497, 130, 32

8. Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake 
de rechten van het kind

Ontwerpresoluties: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0178/2019
(ECR)

stemming: resolutie (als geheel) HS - 128, 497, 40

Ontwerpresolutie B9-0179/2019
(ID)

stemming: resolutie (als geheel) HS - 128, 523, 20

Ontwerpresolutie B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR HS - 210, 417, 42

na § 1 16 ECR HS - 168, 428, 72

so

1/HS + 607, 62, 8

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 505, 148, 17

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 530, 110, 39

so§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 568, 90, 24
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 566, 78, 35

na § 10 17 ECR -

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR HS - 301, 351, 16

26 ID HS - 129, 497, 53na § 27

27 ID HS - 94, 527, 60

so

1/HS + 668, 6, 6

§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 449, 202, 22

so

1/HS + 656, 8, 16

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 533, 124, 21

19S ECR HS - 184, 437, 54

so

1/HS + 614, 34, 30

§ 31

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 481, 154, 43

28 ID HS - 118, 518, 42

29 ID HS - 136, 502, 41

na § 33

30 ID HS - 102, 523, 56

na § 34 20 ECR HS - 311, 349, 15

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 495, 114, 67

na § 35 21 ECR HS - 310, 328, 40

so

1/HS + 572, 50, 58

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 515, 127, 40
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 626, 41, 14

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 524, 139, 18

na § 38 22 ECR HS - 308, 336, 34

so

1/HS + 656, 4, 20

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 432, 218, 19

so

1/HS + 582, 27, 57

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 443, 156, 70

23 ECR HS - 152, 504, 26

so

1/HS + 567, 89, 20

§ 41

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 514, 117, 42

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 517, 105, 55

so

1/HS + 582, 60, 30

§ 61 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 475, 163, 33

visum 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 512, 127, 38

visum 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 615, 40, 23

1 ECR HS - 155, 505, 21

2 ECR HS - 178, 476, 24

3 ECR HS - 196, 468, 14

na visum 12

4 ECR HS - 164, 509, 7
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

5 ECR -

6 ECR HS - 133, 464, 74

24 ID HS - 137, 508, 30

na overw A

25 ID HS - 133, 481, 53

overw C 7 ECR HS - 199, 418, 54

so

1/HS + 643, 7, 8

overw E § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 437, 220, 19

overw N 9 ECR HS - 146, 508, 23

10 ECR HS - 312, 357, 9na overw N

11 ECR HS - 292, 344, 41

8 ECR HS - 199, 471, 10

12 ECR HS - 218, 443, 15

13 ECR HS - 133, 506, 36

na overw P

14 ECR HS - 168, 492, 15

stemming: resolutie (als geheel) HS + 495, 58, 87

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: eindstemming B9-0178/2019, B9-0180/2019, amendementen 1-4, 6-16, 18-23; §§ 2, 

5, 7, 23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; visa 7 en 10; overweging E

Verts/ALE: § 61
ID: eindstemming B9-0179/2019, B9-0180/2019; amendementen 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30; §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: eindstemming B9-0180/2019

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; visa 7, 10
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 31
1e deel “verzoekt de lidstaten het recht op inclusief onderwijs te waarborgen en de toegang 

tot alomvattende, aan de leeftijd aangepaste informatie”
2e deel “over seks en seksualiteit, toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en 

relationele voorlichting voor jongeren in scholen te waarborgen, met name in het 
licht van de maatregelen die zijn genomen in bepaalde landen waar het scholen 
verboden is seksuele gerichtheid en genderidentiteit te behandelen;”

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “LGBTI-kinderen, kinderen van buitenlandse 

strijders, kinderen in detentie, kinderen van ouders in de gevangenis, kinderen van 
LGBTI-ouders”

2e deel deze woorden

ECR:
§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een gelijke” en “voor beide geslachten”
2e deel deze woorden

§ 30
1e deel “benadrukt dat inclusiviteit en innovatie de leidende beginselen voor onderwijs en 

opleiding in het digitale tijdperk moeten zijn; is van mening dat digitale 
technologieën de bestaande ongelijkheden niet mogen versterken, maar in plaats 
daarvan moeten worden gebruikt om de digitale kloof tussen leerlingen uit 
verschillende sociaal-economische milieus en regio’s van de EU te dichten; 
benadrukt dat bij een op inclusie gerichte aanpak het volledige potentieel van de 
nieuwe digitale technologieën moet worden benut, met inbegrip van 
gepersonaliseerd onderwijs en partnerschappen tussen onderwijsinstellingen, om zo 
de toegang tot kwaliteitsonderwijs en -opleidingen voor mensen uit achtergestelde 
groepen en kansarmen mogelijk te maken,”

2e deel “onder andere door de integratie van migranten, vluchtelingen en minderheden te 
ondersteunen;”

§ 38
1e deel “uit zijn bezorgdheid over het feit dat sommige kinderen, zelfs binnen de EU, nog 

steeds staatloos geboren worden en uitgesloten blijven van de toegang tot 
basisrechten, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om in overeenstemming met het internationaal recht een 
oplossing te vinden voor de kwestie van staatloze kinderen binnen en buiten de EU;”

2e deel “verzoekt de Commissie universele toegang tot geboorteregistratie en het recht van 
kinderen om een nationaliteit te verwerven te bevorderen en zo een einde te maken 
aan het risico op staatloosheid;”

§ 41
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gendergerelateerd”
2e deel deze woorden
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§ 61
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dringt er bij de lidstaten op aan alle Europese 

kinderen te repatriëren, rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het 
belang van het kind als belangrijkste overweging, en de nodige steun te verlenen 
voor hun rehabilitatie en herintegratie; betreurt het dat de EU-lidstaten tot nu toe 
geen actie in die richting hebben ondernomen”

2e deel deze woorden

overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “geslacht, seksuele identiteit” en “leeftijd, etniciteit, 

migratie of verblijfsstatus”
2e deel deze woorden

ID:
§ 36
1e deel “benadrukt dat een niet-begeleid kind bovenal een kind is dat mogelijk gevaar loopt, 

en dat de Europese Unie en de lidstaten niet het migratiebeleid maar de bescherming 
van het kind als uitgangspunt moeten nemen wanneer zij met deze kinderen te 
maken hebben, waarmee zij het kernbeginsel “het belang van het kind” 
eerbiedigen;”

2e deel “verzoekt de lidstaten de resolutie van het Parlement van 12 september 2013 over de 
situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU uit te voeren en verzoekt de 
Commissie het actieplan voor niet-begeleide minderjarigen (2010-2014) te 
verlengen;”

§ 39
1e deel “verzoekt de lidstaten om alle kinderen in de eerste plaats als kind te beschouwen,”
2e deel “ongeacht hun sociale of etnische achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid, 

vermogens of migratiestatus;”

ECR, ID:
§ 2
1e deel “verzoekt de gekozen voorzitter van de Commissie concrete maatregelen te nemen 

om EU-optreden op het gebied van kinderrechten zichtbaarder te maken,”
2e deel “bijvoorbeeld door een prominente persoonlijkheid te benoemen als EU-

vertegenwoordiger voor kinderrechten; stelt voor dat deze vertegenwoordiger de 
uitdrukkelijke en uitsluitende bevoegdheid krijgt voor kinderzaken, zal dienen als 
aanspreekpunt voor alle EU-onderwerpen en -beleidsterreinen die met kinderen te 
maken hebben, en zal zorgen voor een consistente en gecoördineerde aanpak van de 
bescherming van kinderrechten in alle interne en externe beleidsmaatregelen en 
acties van de EU; pleit voor de oprichting van een EU-centrum voor 
kinderbescherming om deze doeltreffende en gecoördineerde aanpak te waarborgen 
en op doeltreffende en gecoördineerde wijze te reageren op seksueel misbruik van 
kinderen en alle vormen van geweld tegen kinderen;”

§ 7
1e deel “wijst erop dat de klimaatverandering en milieurisico’s als gevolg van menselijke 

activiteiten, waaronder luchtverontreiniging, hormoonontregelende stoffen en 
pesticiden schadelijke gevolgen hebben voor kinderen;”

2e deel “verzoekt de EU en de lidstaten meer in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat 
kinderen opgroeien in een gezonde omgeving, in concreto door de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, voornamelijk door broeikasgassen 
terug te dringen, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs;”
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