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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. Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 

Verslag: Jens Geier (A8-0372/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 515, 91, 34 

 

 

2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en 

vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de 

uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) 

Verslag: Jens Geier (A8-0379/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 1 ENF HS - 89, 549, 4 

§ 3 2S ENF  -  

§ 5 3 ENF HS - 139, 503, 2 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 581, 48, 14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 1, 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 5 

1e deel "betreurt eens te meer dat bedragen die voortvloeien uit de onderbenutting van EU-

programma's en uit geldboeten in het kader van het mededingingsbeleid van de EU, 

worden aangewend ter verlaging van de bni-bijdragen van de lidstaten in plaats van 

ter financiering van EU-prioriteiten;" 

2e deel "wijst erop dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2017 tot gevolg heeft dat er 

9 829,6 miljoen EUR aan bni-bijdragen naar de lidstaten terugvloeit, bovenop de 

terugvloei van 6 405 miljoen EUR die reeds is goedgekeurd in het kader van 

gewijzigde begroting nr. 2/2017; wijst erop dat de onenigheid tussen de twee takken 

van de begrotingsautoriteit over de besteding van de EU-begroting voor 2018, na de 

lezing door het Parlement en bij het begin van de bemiddelingsperiode, slechts 

3 619,8 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 2 182,4 miljoen EUR aan 

betalingskredieten betrof" zonder het woord: "slechts" 
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3e deel het woord "slechts" 
 

 

 

 

 

3. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese 

Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 

Verslag: Inese Vaidere (A8-0371/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 608, 15, 20 

 

 

 

 

 

4. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter 

financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de 

aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van 

vluchtelingen en veiligheidsdreigingen 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 
3/5 van de uitgebrachte stemmen) 

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

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 535, 79, 31 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 5 
 

 

 

 

 

5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel 

Verslag: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 
3/5 van de uitgebrachte stemmen) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 565, 71, 11 

 

 

6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel 

Verslag: Răzvan Popa (A8-0366/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 555, 77, 12 

 

 

7. Begrotingsprocedure 2018 

Verslag: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

gemeenschappelijke 

tekst 

HS + 295, 154, 197 

 

 

 

8. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0363/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

9. Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in 

de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de 

doelstelling "Europese territoriale samenwerking" ***I 

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 561, 46, 38 
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10. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen 

de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en 

innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** 

Aanbeveling: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 596, 33, 18 

 

 

 

 

 

 

11. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen 

de EU en Algerije: deelname van Algerije aan het partnerschap voor onderzoek en 

innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** 

Aanbeveling: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 596, 30, 19 

 

 

 

 

 

 

12. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen 

de EU en Jordanië: deelname van Jordanië aan het partnerschap voor onderzoek 

en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** 

Aanbeveling: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 596, 29, 22 
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13. Toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage 

van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 

van kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 615, 2, 30 

 

 

14. Toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-

Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale 

ontvoering van kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 611, 2, 28 

 

 

15. Toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 

betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van 

kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 615, 2, 27 

 

 

16. Toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 

1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van 

kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 613, 3, 28 

 

 

17. Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 

***I 
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Verslag: Peter Simon (A8-0255/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 495, 141, 10 

 

 

 

18. Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I 

Verslag: Arnaud Danjean (A8-0261/2017) 

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 

3 = 

6 = 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 5 commissie HS + 473, 163, 7 

gezamenlijke 

verklaring van het 

Parlement, de Raad en 

de Commissie 

4 commissie ES + 484, 142, 8 

 

 

 

19. Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde ***I 

Verslag: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 523, 113, 8 
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20. Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op 

afstand * 

Verslag: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-8                        

10-12                 

14-21 

commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 58 – alinea 2 – 

letter c 

22 Verts/ALE  -  

9 commissie as/ES + 422, 208, 7 

Artikel 2 – alinea 1 – 

punt 6 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 59 quater – 

alinea 1 – letter c 

23 Verts/ALE  -  

13 commissie as/ES + 415, 208, 9 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 540, 30, 68 

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: amendementen 9, 13 
 

 

 

 

 

 

21. Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van 

belasting over de toegevoegde waarde * 

Verslag: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-10 commissie  +  

Artikel 1, alinea 1, na 

punt 5 

11 Verts/ALE  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 576, 30, 32 
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22. De situatie in Jemen 

Ontwerpresoluties: B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-
0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0649/2017 

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

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 588, 42, 9 

2/HS + 368, 221, 43 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 590, 26, 23 

2/HS + 511, 77, 33 

 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 539, 13, 81 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0649/2017  ECR  ↓  

B8-0650/2017  ALDE  ↓  

B8-0651/2017  EFDD  ↓  

B8-0652/2017  S&D  ↓  

B8-0653/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0654/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0655/2017  PPE  ↓  

B8-0656/2017  ENF  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: overweging M, § 15, eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 15 
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1e deel "verzoekt de Raad op doeltreffende wijze te ijveren voor naleving van het 

internationaal humanitair recht, zoals bepaald in de desbetreffende EU-richtsnoeren; 

herhaalt met name dat alle EU-lidstaten de regels die zijn neergelegd in 

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad strikt moeten 

toepassen" 

2e deel "wijst in dit verband op zijn resolutie van 25 februari 2016 over de humanitaire 

situatie in Jemen, waarin de VV/HV wordt opgeroepen om het initiatief te nemen 

voor een wapenembargo van de EU tegen Saudi-Arabië gezien de ernstige 

beschuldigingen van schendingen van het internationaal humanitair recht door dat 

land in Jemen en het feit dat het blijven verlenen van vergunningen voor 

wapenverkoop aan Saudi-Arabië bijgevolg in strijd is met Gemeenschappelijk 

Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad" 

 
overweging M 

1e deel "overwegende dat er een internationaal wapenembargo van kracht is tegen de door 

Iran gesteunde strijdkrachten van de Houthi's/Saleh" 

2e deel "overwegende dat in het 18e EU‑jaarverslag over wapenuitvoer te lezen staat dat 

EU-lidstaten sinds de escalatie van het conflict vergunningen zijn blijven afgeven 

voor de levering van wapens aan Saudi-Arabië, wat strijdig is met 

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB over controle op de uitvoer van 

wapens; overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 25 februari 2016 over 

de humanitaire situatie in Jemen de VV/HV heeft opgeroepen om het initiatief te 

nemen tot de instelling van een EU-wapenembargo tegen Saudi-Arabië, 

overeenkomstig het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad 

van 8 december 2008" 

 
 

 

23. Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps 

Verslag: Helga Stevens (A8-0339/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

5 ENF HS - 31, 562, 33 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 345, 247, 7 

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 41 1 ECR  +  

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 83 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 128 2 GUE/NGL ES + 317, 275, 21 

na § 128 3 GUE/NGL ES + 298, 296, 15 

§ 132 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 134 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 140 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie van de Commissie EMPL HS + 529, 28, 45 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 31, 134 

ALDE: §§ 75, 83 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 3 

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

2e deel dit woord 

 
§ 132 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onder meer voor personen met een handicap uit de 

LGBTQI-gemeenschap die worden blootgesteld aan meervoudige discriminatie" 

2e deel deze woorden 

 

ALDE: 

§ 5 

1e deel "hoopt dat de medewetgevers van de EU zonder vertraging de Europese 

toegankelijkheidswet aannemen" 

2e deel "beveelt met het oog op de volledige tenuitvoerlegging van het UNCRPD aan dat de 

definitieve tekst de toegankelijkheid tot producten en diensten voor personen met 

een handicap en personen met een functiebeperking vergroot; benadrukt dat er 

uitgebreide Europese regels inzake de toegankelijkheid van publieke ruimten en de 

gebouwde omgeving nodig zijn, alsook inzake de toegang tot alle vervoerswijzen;" 

 
§7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en een aparte begroting bevatten voor 

toegankelijkheid" 

2e deel deze woorden 

 
§ 20 

1e deel "is bezorgd over de belemmeringen ten aanzien van participatie waarmee personen 

die onder voogdij staan en personen die in instellingen wonen in heel Europa 

worden geconfronteerd, en roept de Commissie ertoe op ervoor te zorgen dat 

personen die niet handelingsbekwaam zijn toch alle rechten kunnen uitoefenen zoals 

vastgelegd in de Verdragen en de wetgeving van de Europese Unie; roept de 

lidstaten ertoe op de participatie te bevorderen door het de-

institutionaliseringsproces te versnellen" 

2e deel "en het systeem van aangewezen besluitvorming spoedig te vervangen door een 

systeem van ondersteunde besluitvorming" 

 


