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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen 

Verslag: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

2. De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan 

Ontwerpresoluties: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-

0420/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0414/2017  

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

§ 8  oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Diversen 

Heidi Hautala heeft volgend mondeling amendement ingediend op amendement 8: 

 

dringt aan op een onmiddellijk, volledig, transparant, geloofwaardig en onpartijdig onderzoek 

naar de dood - op 28 april 2017 tijdens zijn detentie door de autoriteiten van Azerbeidzjan - 

van de Azerbeidzjaanse blogger en activist Mehman GalandarovPakistan, met name de 

situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf 

Ontwerpresoluties: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-
0429/2017 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 8 2 ECR ES + 222, 213, 178 

na overw H 1 ECR ES + 224, 210, 182 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: overwegingen K, L, §§ 8, 9 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 3 
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1e deel "betreurt de terugval in Pakistan wat betreft de eerbiediging van de mensenrechten 

en de rechtsstaat, en met name de toename van buitengerechtelijke executies en de 

intimidatie en geweldpleging jegens journalisten, mensenrechtenactivisten, ngo's en 

critici van de regering; herinnert aan de plicht van de Pakistaanse regering om de 

eerbiediging van de grondrechten te waarborgen;" 

2e deel "is ingenomen met de goedkeuring door Pakistan van een actieplan voor de 

mensenrechten, en hoopt dat dit in tastbare vooruitgang zal worden vertaald;" 

3e deel "waarschuwt in dit opzicht dat het de EU ten zeerste zal verontrusten als activisten 

steeds weer het slachtoffer van dergelijke praktijken worden en er geen vooruitgang 

kan worden vastgesteld;" 
 

 

4. De mensenrechtensituatie in Indonesië 

Ontwerpresoluties: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-
0431/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0424/2017  

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

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 13 
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1e deel "is verheugd over de opschorting van executies van terdoodveroordeelde gevangen 

die zijn veroordeeld wegens drugshandel in afwachting van een herbeoordeling van 

hun zaak; dringt er bij de regering van Indonesië op aan dergelijke executies een halt 

toe te roepen en de veroordeelden opnieuw te berechten in overeenstemming met 

internationale normen;" 

2e deel "dringt erop aan het moratorium op de doodstraf onmiddellijk te herstellen teneinde 

de doodstraf af te straffen;" 
 

 

5. De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

Verslag: José Manuel Fernandes en Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 2 ENF HS - 88, 521, 8 

na § 1 3 EFDD HS - 90, 460, 66 

na § 4 4 EFDD HS - 90, 450, 80 

na § 17 5 EFDD HS - 112, 479, 28 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 22 6 EFDD HS - 129, 447, 45 

na § 48 7 EFDD HS - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

na § 57 8 EFDD HS - 111, 467, 42 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 477, 105, 35 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: amendement 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 22 
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6. Europese agenda voor de deeleconomie 

Verslag: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

7 ENF HS - 61, 553, 1 

na § 37 1 commissie 

EMPL 

 +  

na § 38 2 commissie 

EMPL 

ES - 306, 308, 2 

3 commissie 

EMPL 

ES + 320, 295, 3 

4 commissie 

EMPL 

 -  

§ 56 5 commissie 

ITRE 

 -  

na § 56 6 commissie 

ITRE 

 -  

stemming: commissie IMCO, 

resolutie (gehele tekst) 

HS + 510, 60, 48 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 7 
 

 

7. Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt 

Verslag: Henna Virkkunen en Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ECR  -  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: Commissies ITRE, IMCO, 

resolutie (gehele tekst) 

HS + 393, 146, 74 

 

Verzoeken om aparte stemming 

leden: overw H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

leden: 

§ 27 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de lidstaten ook indien nodig nieuwe 

beschermingsmechanismen te ontwikkelen, om te zorgen voor een passende dekking 

van werknemers van onlineplatforms" 

2e deel deze woorden 

 
§ 29 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "merkt op dat de huidige EU-regeling inzake 

aansprakelijkheid van tussenpersonen een van de kwesties is die sommige 

belanghebbenden in het lopende debat over onlineplatforms ter sprake brengen", "is 

daarom van mening dat de aansprakelijkheidsregeling verder moet worden 

verduidelijkt, omdat deze een cruciale pijler is voor de digitale economie van de EU" 

en "waarbij het eraan herinnert dat platforms die geen neutrale rol spelen 

overeenkomstig de definitie in de richtlijn elektronische handel, geen aanspraak 

kunnen maken op vrijstelling van aansprakelijkheid;" 

2e deel "merkt op dat de huidige EU-regeling inzake aansprakelijkheid van tussenpersonen 

een van de kwesties is die sommige belanghebbenden in het lopende debat over 

onlineplatforms ter sprake brengen" 

3e deel "is daarom van mening dat de aansprakelijkheidsregeling verder moet worden 

verduidelijkt, omdat deze een cruciale pijler is voor de digitale economie van de EU" 

4e deel "waarbij het eraan herinnert dat platforms die geen neutrale rol spelen 

overeenkomstig de definitie in de richtlijn elektronische handel, geen aanspraak 

kunnen maken op vrijstelling van aansprakelijkheid;" 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is tevreden met de lopende werkzaamheden aan de 

richtlijn audiovisuele mediadiensten en de intentie van de Commissie om 

maatregelen voor te stellen voor videoplatforms om minderjarigen te beschermen 

inhoud die verband houdt met haattaal, te verwijderen" en "merkt op dat niet wordt 

verwezen naar inhoud op het gebied van het aanzetten tot terrorisme" 

2e deel "is tevreden met de lopende werkzaamheden aan de richtlijn audiovisuele 

mediadiensten en de intentie van de Commissie om maatregelen voor te stellen voor 

videoplatforms om minderjarigen te beschermen inhoud die verband houdt met 

haattaal, te verwijderen;" 

3e deel "merkt op dat niet wordt verwezen naar inhoud op het gebied van het aanzetten tot 

terrorisme" 

 
§ 36 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en te onderzoeken of het mogelijk is juridisch in te 

grijpen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 37 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "regelgeving, aangevuld met" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel "is tevreden met de in 2016 voor de sector overeengekomen en door de Commissie 

ondersteunde gedragscode voor het bestrijden van illegale haatzaaiende uitlatingen" 

2e deel "en verzoekt de Commissie passende en redelijke instrumenten te ontwikkelen 

waarmee onlineplatforms illegale goederen en inhoud kunnen identificeren en 

verwijderen;" 

 
§ 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met betrekking tot eigendom van gegeven" 
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2e deel deze woorden 

 
§ 58 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een beoordeling te maken van de behoefte aan 

criteria en drempels om de voorwaarden te bepalen waaronder onlineplatforms 

kunnen worden onderworpen aan extra markttoezicht en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 59 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt het feit dat de rechten van auteurs en 

makers ook in het digitale tijdperk beschermd moeten worden en herinnert eraan dat 

de creatieve sector belangrijk is voor de werkgelegenheid en de economie in de EU", 

"met inbegrip van tussenpersonen als aanbieders van internetdiensten", "actieve" en 

"om de traceerbaarheid te garanderen" 

2e deel "benadrukt het feit dat de rechten van auteurs en makers ook in het digitale tijdperk 

beschermd moeten worden en herinnert eraan dat de creatieve sector belangrijk is 

voor de werkgelegenheid en de economie in de EU;" 

3e deel "met inbegrip van tussenpersonen als aanbieders van internetdiensten" 

4e deel "actieve" 

5e deel "om de traceerbaarheid te garanderen" 

 
§ 61 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "niet alleen voor bedrijven maar ook voor de 

gezondheid en veiligheid van de consument, die zich bewust moet zijn van het 

bestaan van illegale handel in namaakproducten" en "dat een herziening van" 

2e deel "niet alleen voor bedrijven maar ook voor de gezondheid en veiligheid van de 

consument, die zich bewust moet zijn van het bestaan van illegale handel in 

namaakproducten" 

3e deel "dat een herziening van" 

 
§ 68 

1e deel "is verheugd over de acties van de Commissie om het mededingingsrecht beter te 

handhaven in de digitale wereld en onderstreept het feit dat het gezien het snelle 

tempo van de digitale sector van belang is dat in mededingingszaken snel wordt 

beslist" 

2e deel "merkt evenwel op dat het EU-mededingingsrecht in bepaalde opzichten moet 

worden aangepast aan de digitale wereld, om ervoor te zorgen dat het zijn doel 

dient;" 

 
§ 75 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om in deze nieuwe, mondiaal concurrerende 

economie wereldleiders te worden en" 

2e deel deze woorden 
 

8. De humanitaire situatie in Jemen 

Ontwerpresoluties: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-
0412/2017, B8-0413/2017 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0407/2017  

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

§ 11 1 GUE/NGL HS - 191, 258, 154 

na § 11 5 Verts/ALE HS - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE HS - 163, 258, 181 

na overw A 2 Verts/ALE HS - 162, 238, 202 

na overw I 3 Verts/ALE HS - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE HS - 171, 239, 189 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendements 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Diversen: 

Branislav Škripek (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0407/2017. 
 

 

9. Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese 

politieke stichtingen 

Ontwerpresoluties: B8-0405/2017, B8-0406/2017 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0405/2017  

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD HS - 38, 470, 68 

na § 2 7 EFDD HS - 120, 432, 16 

na overw B 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD HS - 104, 450, 23 

5 EFDD HS - 136, 424, 13 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 409, 134, 25 

Ontwerpresolutie B8-0406/2017 (EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 4, 5, 6, 7, eindstemming B8-0405/2017 

 eindstemming B8-0406/2017 

 


