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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. Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko *** 

Aanbeveling: Dominique Riquet (A8-0303/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 511, 112, 40 

 

 

 

2. Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte 

belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en 

Réunion vervaardigde "traditionele" rum * 

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 563, 23, 78 

 

 

3. Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële 

bijdragen * 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0293/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 572, 54, 36 

 

 

4. Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen * 

Verslag: Michał Boni (A8-0309/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 622, 8, 33 
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5. Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de 

EU-garantieregeling voor jongeren 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0296/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 554, 61, 53 

 

 

6. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

goedkeuring zonder stemming 
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7. Bemestingsproducten met CE-markering ***I 

Verslag: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-17 

20-27 

29-37 

39-41 

44 

46-84 

87 

91-93 

95 

98-104 

106 

108 

110 

112-118 

120-122 

126-130 

133-135 

139-162 

164-169 

171 

179 

181 

184 

187-188 

193 

202 

204 

208-221 

228-233 

238-242 

247-251 

255-264 

269-273 

278 

280 

282-286 

288-291 

295-300 

302 

304-312 

315-324 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

18 commissie so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

aparte stemming 
2/ES + 376, 281, 9 

19 commissie so   

1 +  

2 -  

28 commissie so   

1 +  

2/ES - 313, 340, 15 

38 commissie so   

1/ES + 563, 80, 27 

2 -  

42 commissie so   

1 +  

2/ES + 364, 288, 16 

43 commissie  -  

45 commissie  +  

85 commissie so   

1 +  

2 -  

86 commissie so   

1 +  

2/ES - 305, 348, 16 

88 commissie HS + 365, 299, 6 

89 commissie HS + 538, 123, 7 

96 commissie so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 -  

97 commissie  +  

105 commissie HS + 477, 182, 13 

107 commissie  +  

109 commissie so   

1 +  

2 +  

111 commissie  -  

119 commissie HS + 363, 283, 26 

123 commissie so   

1 +  

2 +  

125 commissie  -  

131 commissie ES + 408, 242, 20 

132 commissie so   

1 +  

2 +  

137 commissie  -  

138 commissie ES - 309, 347, 16 

163 commissie ES + 329, 320, 22 

172 commissie ES - 288, 379, 2 

173 commissie  -  

174 commissie  -  

175 commissie so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

176 commissie  +  

177 commissie so   

1/HS + 611, 57, 3 

2/HS + 490, 140, 3 

178 commissie  -  

180 commissie  -  

182 commissie  +  

183 commissie  -  

186 commissie  -  

189-192 commissie  -  

194-197 commissie ES - 322, 345, 2 

198-201 commissie ES - 323, 341, 3 

203 commissie so   

1 +  

2 +  

205 commissie  +  

207 commissie  -  

222 commissie ES + 403, 266, 2 

224-227 commissie  -  

234-237 commissie  -  

243-246 commissie  -  

252-254 commissie  -  

265-268 commissie  -  

274 commissie HS + 475, 172, 24 

275 commissie so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 +  

4 +  

276 commissie  +  

277 commissie  +  

279 commissie  +  

281 commissie HS + 522, 143, 6 

287 commissie  +  

292 commissie  +  

293 commissie  +  

294 commissie  +  

301 commissie  +  

303 commissie HS + 534, 123, 15 

artikel 1, § 2, 

na letter h 

346 EFDD  -  

artikel 42, na § 1 345 S&D, ALDE  +  

90 commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 46, § 1, punt 2 

Verordening (EG) 

nr. 1107/2009, 

artikel 3, punt 34, 

inleidende formule 

375 Verts/ALE  -  

94 commissie  +  

artikel 46, § 1, na 

punt 2 Verordening 

(EG) nr. 1107/2009, 

artikel 80, na § 7 

378 GUE/NGL  -  

na artikel 46, 

Richtlijn 91/676/EEG, 

artikel 2, letter g 

401 PPE HS - 138, 507, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 48, na § 1 374 Verts/ALE  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (A), punt 2, 

streepje 2 

347 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (A), punt 2, 

na streepje 6 

379 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (B), punt 3, 

subpunt a2, streepje 1 

348S EFDD HS - 202, 462, 7 

336 EFDD  -  

388 = 

402revDD 

= 

ECR 

ENF 

HS - 312, 345, 12 

396DD PPE HS - 307, 355, 7 

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (B), punt 3, 

subpunt a2, streepje 2 

389S = 

396DD = 

402revDD 

= 

ECR 

PPE 

ENF 

HS - 325, 336, 8 

337 EFDD  -  

343DD S&D, ALDE HS + 411, 230, 18 

349 EFDD  ↓  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (B), punt 3, 

subpunt a2, streepje 3 

338S = 

390S = 

396DD = 

EFDD 

ECR 

PPE 

HS - 322, 332, 11 

402revDD ENF HS - 106, 552, 10 

350 EFDD  -  

343DD S&D, ALDE HS + 402, 250, 12 

124 commissie HS ↓  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (B), punt 3, 

subpunt b 

351rev EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (B), punt 3, na 

subpunt b 

380 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) (I), punt 2, 

subpunt a2, streepje 1 

352S EFDD HS - 196, 459, 12 

339 EFDD  -  

391 = 

403DD = 

ECR 

ENF 

HS - 321, 339, 10 

397DD PPE HS - 301, 354, 7 

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) (I), punt 2, 

subpunt a2, streepje 2 

392S = 

397DD = 

403DD = 

ECR 

PPE 

ENF 

HS - 320, 340, 7 

340 EFDD  -  

344DD S&D, ALDE HS + 415, 235, 16 

353 EFDD  ↓  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) (I), punt 2, 

subpunt a2, streepje 3 

341S = 

393S = 

397DD = 

EFDD 

ECR 

PPE 

HS - 330, 333, 4 

403DD ENF HS - 104, 550, 7 

354 EFDD  -  

344DD S&D, ALDE HS + 405, 249, 13 

136 commissie HS ↓  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) (I), punt 2, 

subpunt b 

355 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) (I), punt 2, 

na subpunt b 

381 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) (I), punt 2, 

subpunt c 

356 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 1 (C) 

342 ALDE ES - 326, 338, 9 

170 commissie HS + 417, 178, 73 

bijlage I, deel II, 

PFC 2, punt 2, 

streepje 2 

357 EFDD  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

bijlage I, deel II, 

PFC 2, punt 2, 

streepje 3 

358 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 2, punt 2, 

na streepje 6 

382 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 2, punt 3 

398 PPE ES + 462, 194, 11 

bijlage I, deel II, 

PFC 3 (A), punt 2, 

na streepje 5 

383 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 3 (B), punt 2, 

streepje 1 

359rev EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 3 (B), punt 2, 

streepje 2 

360 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 3 (B), punt 2, 

na streepje 5 

384 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 4, punt 2, 

streepje 1 

361 EFDD  -  

185 commissie ES - 288, 373, 3 

bijlage I, deel II, 

PFC 4, punt 2, 

streepje 2 

362 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 4, punt 2, 

na streepje 5 

385 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 6, punt 2, 

streepje 1 

363 EFDD  -  

206 commissie  +  

bijlage I, deel II, 

PFC 6, punt 2, 

streepje 2 

364 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 6, punt 2, 

streepje 3 

365 EFDD  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

bijlage I, deel II, 

PFC 6, punt 2, 

na streepje 3 

386 GUE/NGL  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 6 (B) (II), punt 2, 

streepje 1 

366 EFDD  -  

bijlage I, deel II, 

PFC 6 (B) (II), punt 2, 

streepje 3 

367 EFDD  -  

bijlage II, deel II, 

subtitel 10 

368S EFDD  -  

bijlage II, deel II, 

na § 1 

404rev ENF HS - 113, 460, 95 

bijlage II, deel II, 

CMC 1, streepje 1, 

letter e 

369S EFDD  -  

223 commissie  +  

bijlage II, deel II, 

CMC 7, inleidende 

formule, bolletje 2 en 

tabel 

377S Verts/ALE  -  

bijlage III, deel 1, 

na § 7 

370 = 

376 = 

387 = 

EFDD 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

ES - 315, 354, 0 

bijlage III, deel 2, 

PFC 1 (B), na § 2 

373 Verts/ALE  -  

371 EFDD  -  

bijlage III, deel 2, 

PFC 1 (C) (I), na § 1 

372 EFDD  -  

bijlage III, deel 2, 

PFC 2, streepje 2 

399 PPE  +  

bijlage III, deel 3, 

PFC 2 

400 PPE  -  

bijlage III, deel 3, 

PFC 3 

313 commissie  +  

 oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

bijlage III, deel 3, 

PFC 4 

314 commissie  +  

 oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

na overw 8 394 PPE ES - 305, 356, 6 

395 PPE ES + 485, 179, 2 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 298, 234, 135 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401 

ECR: amendementen 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397 

Verts/ALE: amendementen 338, 348, 389, 390, 396PC, 402DD 

EFDD: amendementen 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303 

ENF: amendementen 402 (1ste en 3de deel), 403 (1ste en 3de deel), 404 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendementen 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186 

ECR: amendement 138 

ALDE: amendementen 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-

268, 287, 292-294 

Verts/ALE: amendementen 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-

201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 

279, 301, 303 

EFDD: amendementen 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

Voorstel van de Commissie, bijlage III, deel 3, PFC 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden:  "± 1,0 op enig moment in de distributieketen" en 

"- 25 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde, op enig moment in de 

distributieketen" 

2e deel deze woorden 

 
Voorstel van de Commissie, bijlage III, deel 3, PFC 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "± 75 % relatieve afwijking op enig moment in de 

distributieketen", "± 1,0 op enig moment in de distributieketen", "- 25 % relatieve 

afwijking op enig moment in de distributieketen", "- 25 % relatieve afwijking op 

enig moment in de distributieketen",  "- 25 % relatieve afwijking op enig moment in 

de distributieketen", "± 75 % relatieve afwijking op enig moment in de 

distributieketen", "± 75 % relatieve afwijking op enig moment in de distributieketen" 

en "± 75 % relatieve afwijking op enig moment in de distributieketen" 

2e deel deze woorden 
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amendement 90 

1e deel "Wat deel II van bijlage I betreft is de bevoegdheid om bedoeld in de leden 1 en 4 

van dit artikel gedelegeerde handelingen vast te stellen niet van toepassing op 

aanpassingen aan de daarin opgenomen grenswaarden voor contaminanten, tenzij er 

nieuwe grenswaarden voor contaminanten nodig zijn als gevolg van de toevoeging 

van nieuwe bestanddelen aan bijlage II. " 

2e deel "Als er nieuwe grenswaarden voor contaminanten worden vastgesteld, zijn die 

waarden alleen van toepassing op de nieuwe, toegevoegde bestanddelen." 

 

Verts/ALE: 

amendement 18 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de afbraak van organische bodembestanddelen" en 

"Hun werking vormt dus een aanvulling op die van meststoffen"   

2e deel deze woorden 

 
amendement 19 

1e deel gehele tekst zonder de tweede, derde en vierde keer dat het woord "nieuwe" in de 

tekst voorkomt 

2e deel deze woorden 

 
amendement 28 

1e deel "Bemestingsproducten met CE-markering mogen slechts in de handel worden 

gebracht indien zij voldoende doeltreffend zijn en geen risico voor de gezondheid 

van mensen, dieren of planten, voor de veiligheid of voor het milieu inhouden 

wanneer zij naar behoren worden opgeslagen en worden gebruikt waarvoor zij 

bestemd zijn alsook in gebruiksomstandigheden die redelijkerwijs kunnen worden 

voorzien, d.w.z. een gebruik dat het gevolg zou kunnen zijn van rechtmatig en 

gemakkelijk voorspelbaar menselijk gedrag. Derhalve moeten veiligheids- en 

kwaliteitseisen worden vastgesteld alsook passende controlemechanismen." 

2e deel Schrapping van de zin "Bovendien mag het beoogde gebruik van 

bemestingsproducten met CE-markering er niet toe leiden dat levensmiddelen of 

diervoeders onveilig worden." 

 
amendement 38 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "uit de fyllosfeer" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 42 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en op voorwaarde dat zij geen invloed hebben op 

de voorwaarden voor het op de markt aanbieden van die producten." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 85 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "nieuwe" 

2e deel dit woord 

 
amendement 86 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "nieuwe" 

2e deel dit woord 

 
amendement 96 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vastgehouden" en "of de fyllosfeer" 

2e deel "vastgehouden" 

3e deel "of de fyllosfeer" 
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amendement 109 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "turf, met inbegrip van" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 123 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "turf, met inbegrip van" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 132 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Het gehalte organische koolstof (Corg) in het 

bemestingsproduct met CE-markering mag niet meer dan 1 massaprocent bedragen." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 175 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", met inbegrip van mulch," 

2e deel deze woorden 

 
amendement 177 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "turf" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 203 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "vastgehouden" 

2e deel dit woord 

 
amendement 275 

1e deel "(b bis) de bodem te verbeteren als biologisch afbreekbare mulchfolie die met name 

voldoet aan de eisen van de punten 2 bis en 3 van bestanddelencategorie 10, of" 

2e deel "(b ter) onderdelen van het bemestingsproduct te binden, zonder in contact te komen 

met de bodem, of" 

3e deel "(b quater) de stabiliteit van de bemestingsproducten met CE-markering te 

verbeteren, of" 

4e deel "(b quinquies) water beter te doen doordringen in de bodem." 

 

ENF: 

amendement 402 

1e deel eerste streepje 

2e deel tweede streepje  

3e deel derde streepje 

 
amendement 403 

1e deel eerste streepje 

2e deel tweede streepje 

3e deel derde streepje 
 

Diversen 

Amendementen 325-329 zijn ingetrokken. 

Amendementen 330-335 zijn geannuleerd. 
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8. De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de 

risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ***I 

Verslag: Michał Boni (A8-0359/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 23 commissie HS + 609, 19, 29 

 

 

 

9. Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting 

***I 

Verslag: Alain Cadec (A8-0285/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: voorstel 

van de Commissie 

HS + 599, 57, 2 

 

 

 

10. Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Bezwaar op grond 

van artikel 106) 

Ontwerpresolutie: B8-0567/2017 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

(Commissie ENVI) 

§ 1 17 ENF HS - 91, 551, 24 

§ 2 12 PPE ES - 326, 327, 16 

na § 4 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

so   

1/HS + 578, 81, 7 

2/HS + 342, 293, 23 

§ 5 13 PPE so   
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1/HS - 235, 403, 30 

2/HS - 206, 419, 47 

2 EFDD HS - 145, 501, 23 

1 S&D HS + 353, 280, 36 

6 Verts/ALE HS + 332, 307, 30 

18 ENF HS - 71, 582, 4 

§ 7 14 PPE ES - 306, 337, 21 

na § 7 19 ENF HS - 42, 589, 36 

§ 8 20 ENF so   

1/HS - 102, 524, 44 

2/HS - 90, 523, 51 

§ 10 3 EFDD HS - 270, 379, 19 

15 PPE  -  

21 ENF HS - 100, 523, 45 

overw B 16 PPE  -  

overw C 8 PPE  -  

na overw I 9 PPE ES + 329, 322, 21 

na overw K 4 Verts/ALE  -  

overw L 10 PPE ES + 381, 269, 17 

overw P 11 PPE ES + 326, 321, 20 

na overw Q 5 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 355, 204, 111 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amdementen 6, 7, 13; eindstemming 

ENF: amendementen 17, 18, 19, 21 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 13; eindstemming 

EFDD: amendementen 1, 2, 3, 20 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 20 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten toe te zien op toereikende tests van en 

controles op glyfosaatresiduen in voeder, levensmiddelen en dranken die worden 

geproduceerd en ingevoerd in de Unie, om het huidige gebrek aan informatie waarop 

werd gewezen door de EFSA aan te pakken; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

onmiddellijk bestaande vergunningen voor glyfosaat-bestendige genetisch 

gemodificeerde organismen in te trekken en geen nieuwe vergunningen te 

valideren;" 

2e deel "benadrukt dat de lidstaten in staat moeten zijn de invoer van met glyfosaat 

behandelde producten te verbieden;" 

 

PPE: 

amendement 7 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten geen goedkeuring te verlenen voor het 

gebruik van glyfosaat voor uitdroging voorafgaand aan de oogst"  

2e deel "met ingang van 16 december 2017;" 

 

S&D: 

amendement 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te hernieuwen" 

2e deel deze woorden 

 
Diversen: 

 
Laurenţiu Rebega (ENF-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 17 en 18. 
 

 

11. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 1507 (Bezwaar 

op grond van artikel 106) 

Ontwerpresolutie: B8-0568/2017 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0568/2017 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 433, 201, 33 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
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12. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 

(Bezwaar op grond van artikel 106) 

Ontwerpresolutie: B8-0570/2017 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0570/2017 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 433, 202, 31 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

13. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 

x Ms8 x Rf3 (Bezwaar op grond van artikel 106) 

Ontwerpresolutie: B8-0569/2017 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0569/2017 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 434, 201, 28 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds 

voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp 

Verslag: Jens Geier (A8-0301/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 553, 70, 42 
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15. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter 

financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling 

Verslag: Jens Geier (A8-0298/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 van 
de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 562, 65, 44 

 

 

 

16. Discussienota over de toekomst van de EU-financiën 

Ontwerpresolutie: B8-0565/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0565/2017  

(Commissie BUDG) 

§ 1 12 GUE/NGL  -  

8 EFDD  -  

§ 2 13 GUE/NGL  -  

§ 3 14 GUE/NGL  -  

9 EFDD  -  

na § 3 15 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

16 GUE/NGL  -  

17 GUE/NGL so   

1/HS - 159, 489, 20 

2/HS ↓  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL HS - 137, 500, 27 

§ 4 1 ENF HS - 75, 566, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

10 EFDD  -  

20 GUE/NGL HS - 20, 624, 25 

na § 4 21 GUE/NGL HS - 35, 564, 67 

§ 5 2 ENF HS - 84, 503, 70 

22 GUE/NGL  -  

11 EFDD  -  

7 S&D  -  

§ 7 23S GUE/NGL  -  

3 ENF HS - 85, 570, 11 

na § 7 24 GUE/NGL HS - 220, 410, 37 

§ 9 25 GUE/NGL HS - 71, 501, 96 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 10 4 ENF  -  

§ 13 5 ENF  -  

na § 16 26 GUE/NGL HS - 69, 546, 57 

§ 17 6 ENF HS - 93, 501, 70 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 442, 189, 37 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 1, 2, 3, 6 

GUE/NGL: amendementen 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26; eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 10 

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

2e deel deze woorden 
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amendement 15 

1e deel "betreurt de optie die wordt overwogen om de begrotingsmiddelen voor militarisme, 

securitarisme en buitenlandse inmenging te verhogen, een politieke en ideologische 

optie die niet alleen heeft geleid tot de financiering en bevordering van diverse 

hedendaagse gewapende conflicten, maar die ook ten grondslag heeft gelegen aan de 

migratiestromen en de plundering van middelen in ontwikkelingslanden;" 

2e deel "keurt het feit af dat de Commissie voor de periode na 2020 stelt dat zij jaarlijks 

1,5 miljard EUR van de EU-begroting zal toewijzen aan het Europees 

Defensiefonds, wat samen met de bijdragen van de lidstaten aan gezamenlijke 

ontwikkelingsprojecten zou kunnen leiden tot kosten op het gebied van 

defensieonderzoek en -capaciteit van 5,5 miljard EUR per jaar;" 

 
amendement 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en extern optreden" 

2e deel deze woorden 
 

 

17. Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het 

algemeen belang 

Verslag: Virginie Rozière (A8-0295/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF HS - 45, 550, 66 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 338, 322, 5 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 358, 285, 24 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 300, 357, 9 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 604, 49, 14 

2/HS + 343, 277, 33 

§ 35 2 meer dan 

76 leden 

HS - 288, 346, 34 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 404, 249, 12 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 38 3 meer dan 

76 leden 

HS - 294, 350, 26 

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 615, 27, 22 

2/HS + 349, 272, 24 

§ 50 4 meer dan 

76 leden 

HS - 308, 351, 7 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 323, 330, 15 

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 303, 360, 4 

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 333, 318, 18 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 363, 296, 5 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 328, 307, 23 

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 308, 326, 32 

overw Y § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AG § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AK § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 367, 256, 43 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: ontwerpresolutie (Commissie JURI) HS + 399, 101, 166 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 

S&D: amendementen 2, 3, 4; overwegingen N, AK; §§ 3, 13, 25, 48 

Meer dan 76 

leden: 

amendementen 2, 3, 4; §§ 36, 67 

 

Verzoeken om aparte stemming 

Meer dan 76 

leden: 

overwegingen C, N, V, Y, AG, AK; §§ 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Meer dan 76 leden: 

§ 25 

1e deel "is van mening dat de tenuitvoerlegging van alomvattende wettelijke regelingen ter 

bescherming van klokkenluiders, vrijuit spreken aanmoedigt en dat klokkenluiden 

moet worden bevorderd als een uiting van burgerzin; dringt er daarom bij de 

lidstaten en de EU-instellingen op aan de positieve rol die klokkenluiders spelen te 

bevorderen en aandacht te schenken aan hun vaak kwetsbare en weerloze positie, 

met name via bewustmakings- en beschermingscampagnes en communicatie- en 

opleidingsactiviteiten; raadt met name de Commissie aan met een uitvoerig actieplan 

voor dit onderwerp te komen; pleit in dit verband voor het opzetten van een website 

waarop nuttige informatie over de bescherming van klokkenluiders moet worden 

verstrekt en waar klachten kunnen worden ingediend; " 

2e deel "benadrukt dat deze website gemakkelijk toegankelijk moet zijn voor het publiek en 

dat gegevens anoniem dienen te blijven;" 

 
§ 48 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "meent daarom dat in het geval van vermeende 

vergeldingsmaatregelen tegen de klokkenluider, de werknemer moet aantonen dat 

deze maatregelen geen verband houden met de melding van de klokkenluider; meent 

dat de bescherming van de klokkenluider moet worden verleend op basis van de 

bekendgemaakte informatie en niet de intentie van de klokkenluider" 

2e deel deze woorden 

 
§ 57 

1e deel "verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen, in samenwerking met alle relevante 

instanties, alle noodzakelijke maatregelen in te voeren en te treffen ter bescherming 

van de vertrouwelijkheid van de informatiebronnen ter voorkoming van 

discriminatie of dreigementen, en transparante methoden voor de melding van 

onregelmatigheden af te bakenen en onafhankelijke nationale instanties in te stellen 

voor de bescherming van klokkenluiders," 

2e deel "alsmede te overwegen speciale middelen ter ondersteuning van klokkenluiders uit 

te trekken; roept bovendien op tot de instelling van een gecentraliseerde Europese 

autoriteit voor de doeltreffende bescherming van klokkenluiders en van personen die 

hen helpen bij hun actie, op het reeds bestaande model van het systeem van 

gegevensbeschermingsautoriteiten;" 
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§ 58 

1e deel "verzoekt de Commissie om, met het oog op de doeltreffendheid van deze 

maatregelen, instrumenten te ontwikkelen die met name zorgen voor bescherming 

tegen ongerechtvaardigde gerechtelijke vervolging, economische sancties en 

discriminatie;" 

2e deel "stelt voor nationale fondsen of een Europees fonds op te richten, deels gefinancierd 

met inkomsten van terugvorderingen of boetes, om adequate financiële 

ondersteuning te geven aan klokkenluiders in de EU;" 
 

 

18. Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden 

Verslag: Laura Agea (A8-0292/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 -  

4 -  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 527, 133, 5 

2/HS - 299, 351, 13 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 363, 292, 4 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 496, 151, 21 

2/HS - 287, 358, 9 

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 322, 331, 6 

3/ES + 328, 315, 20 

4 +  

§ 47, letter c § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 539, 75, 44 

2/HS - 304, 307, 43 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 311, 314, 24 

overw AV § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 346, 273, 20 

overw BA § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw BC § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 291, 269, 92 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 451, 147, 42 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: §§ 3, 21 

Verts/ALE: §§ 3, 21, 53 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Meer dan 76 

leden: 

overwegingen G, X, AV, BA, BC, § 44 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Meer dan 76 leden: 

overweging M 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "universele" 

2e deel dit woord 

 
§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op basis van de herverdeling van de geproduceerde 

welvaart", "een stijging van de lonen, en", "universele" en "kosteloze"  

2e deel "op basis van de herverdeling van de geproduceerde welvaart" 

3e deel "een stijging van de lonen, en" 

4e deel "universele" en "kosteloze" 

 
§ 3 

1e deel "onderstreept het belang van toereikende overheidsfinanciering voor 

minimuminkomensregelingen; dringt er bij de Commissie op aan specifiek toe te 

zien op het gebruik van de 20 % van de totale begroting van het ESF die is bedoeld 

voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en wijst erop dat zij in de 

herziening van de gemeenschappelijke bepalingen voor de structuurfondsen 

(Verordening (EU) nr. 1303/2013) en in het bijzonder in het kader van het Europees 

Sociaal Fonds en het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI), de financieringsmogelijkheden moet bekijken om iedere lidstaat te helpen 

een minimuminkomensregeling in te voeren wanneer deze nog niet bestaat of de 

werking en doeltreffendheid van bestaande regelingen te verbeteren" 

2e deel en, indien nodig, te overwegen een tijdelijk Europees fonds op te zetten, als 

instrument van het cohesiebeleid en de Europese solidariteit;" 

 
§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt het belang van de automatische 

stabiliserende werking van welvaartsstelsels voor het opvangen van sociale 

schokken die worden veroorzaakt door externe effecten als recessies;" en (Niet van 

toepassing op de Nederlandse versie) 

2e deel deze woorden 

 
§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "hoogwaardige universele stelsels" 

2e deel deze woorden 

 
§ 21 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wijst er in dit verband op dat eerder is aangetoond 

dat het in het kader van de huidige EU-Verdragen juridisch mogelijk is om een 

kaderrichtlijn te hebben inzake minimuminkomens; is van mening dat een dergelijk 

kader moet zijn gebaseerd op concrete elementen en dat hierbij moet worden gelet 

op de sociale en economische context en de historische werkwijzen van elke lidstaat, 

en dat het een impuls zou kunnen vormen voor mensen om economisch actief te 

zijn;" 
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2e deel deze woorden 

 
§ 36 

1e deel "is van mening dat minimuminkomensregelingen overgangsinstrumenten zijn om 

armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid terug te dringen en te bestrijden, en dat 

zij als een sociale investering gezien moeten worden;" 

2e deel "wijst op het anticyclische effect van minimuminkomensregelingen;" 

 
§ 43 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op Europees niveau [... ] op te stellen van 

gemeenschappelijke doelstellingen", "om zo gelijke voorwaarden te creëren voor 

alle lidstaten" en "om verdere stappen te overwegen " 

2e deel "op Europees niveau [... ] op te stellen van gemeenschappelijke doelstellingen" 

3e deel "om zo gelijke voorwaarden te creëren voor alle lidstaten" 

4e deel "om verdere stappen te overwegen " 

 
§ 47 (c) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals daklozen, vluchtelingen, asielzoekers, Roma 

en jongeren" 

2e deel deze woorden 

 
§ 53 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: " en een door bezuinigingen gedomineerde 

beleidsomgeving" 

2e deel deze woorden 

 


