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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. Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand 

en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I 

Verslag: Klaus Buchner (A8-0390/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 571, 29, 29 

 

 

2. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Eva Lindström  

Verslag: Indrek Tarand (A8-0003/2018) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: kandidatuur 

van Eva Lindström 

 + 588, 43, 48 

 

 

 

3. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Tony James Murphy  

Verslag: Indrek Tarand (A8-0002/2018) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: kandidatuur 

van Tony James 

Murphy 

 + 592, 56, 35   

De rapporteur stelde 

een mondeling 

amendement voor tot 

invoeging van een 

nieuwe paragraaf na 

paragraaf 1. Het 

mondeling 

amendement is 

goedgekeurd. 

 

Diversen 

Indrek Tarand stelde het volgende mondeling amendement voor: "1 bis. roept de lidstaten op 

aandacht te besteden aan, en indien mogelijk, zich te laten inspireren door het algemeen 

vergelijkend onderzoeksmodel dat Ierland gebruikt om hun voorgedragen kandidaat te 

selecteren." 
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4. Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I 

Verslag: José Blanco López (A8-0392/2017) 

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 

293 EFDD HS - 65, 587, 27 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

2-8           

10-12 

14-36 

38-50 

52-58 

60-61 

63-81 

85-86        

88-91 

93 

95-96                

98-100              

103 

105-

107               

113-

114                      

116-

131                

136-

139                

143-

172 

174-

178 

181-

183 

185-

215                 

218                       

221 

224-

232                  

234-

239 

241 

243 

245-

249              

252-

253               

256 

258-

274 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

1 commissie as -  

13 commissie so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 349, 330, 5 

37 commissie so   

1/HS + 628, 42, 13 

2/HS + 395, 272, 10 

51 commissie so   

1 +  

2/ES - 301, 360, 18 

59 commissie so   

1/ES + 372, 306, 4 

2/ES + 363, 283, 35 

62 commissie as -  

82 commissie as -  

92 commissie as -  

94 commissie so   

1 -  

2 -  

101 commissie as -  

104 commissie so   

1 +  

2 +  

132 commissie HS + 575, 98, 10 

133 commissie HS + 562, 76, 29 

135 commissie as -  

173 commissie as +  

179 commissie HS + 594, 69, 20 

180 commissie HS + 595, 68, 20 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

184 commissie HS + 620, 35, 23 

220 commissie so   

1 +  

2 +  

222 commissie as -  

223 commissie as/ES + 360, 296, 29 

244 commissie so   

1 +  

2 +  

251 commissie so   

1/ES + 400, 262, 21 

2 -  

255 commissie HS + 425, 253, 4 

257 commissie HS + 422, 245, 6 

275 commissie as -  

276 commissie as -  

277 commissie as -  

279 commissie as -  

280 commissie as -  

281 commissie as -  

283 commissie as -  

artikel 1 – alinea 1 338 EFDD HS - 153, 517, 13 

329 GUE/NGL  -  

83 commissie ES - 330, 353, 1 

artikel 2 – alinea 2 – 

letter a 

288 ENVI  +  

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

opmerkingen 

artikel 2 – alinea 2 – 

letter c 

289 ENVI ES + 546, 133, 5 

87 commissie  ↓  

artikel 2 – alinea 2 – 

letter g 

290 ENVI  +  

artikel 2 – alinea 2 – 

letter q 

294 meer dan 

38 leden 

ES - 326, 334, 22 

artikel 2 – alinea 2 – 

letter s 

291 ENVI  +  

artikel 2 – alinea 2 – 

letter aa 

325 Verts/ALE  -  

97 commissie  +  

artikel 2 – alinea 2 – 

letter dd 

295 meer dan 

38 leden 

ES - 326, 352, 4 

artikel 2 – alinea 2 – 

letter dd bis (nieuw) 

349 meer dan 

38 leden 

ES - 235, 401, 39 

artikel 2 – alinea 2 – 

letter ee 

102 commissie  -  

305 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

292 ENVI HS ↓  

artikel 3 – titel 330 GUE/NGL  -  

108 commissie  +  

artikel 3 – lid 1 339 EFDD HS - 144, 529, 11 

331 GUE/NGL  -  

109 commissie  +  

artikel 3 – na lid 1 298 Verts/ALE  -  

306 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

110 commissie  ↓  

artikel 3 – lid 2 332S GUE/NGL  -  

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

opmerkingen 

artikel 3 – lid 2 bis 

(nieuw) 

321 PPE, ALDE  +  

112 commissie  ↓  

artikel 3 – lid 4 333 GUE/NGL  -  

artikel 4 – lid 1 322 PPE, ALDE  +  

115 commissie  ↓  

artikel 4 – na lid 4 340 EFDD HS - 136, 534, 8 

341 EFDD HS - 216, 448, 13 

artikel 7 – lid 1 – 

alinea 4 

342 EFDD HS - 148, 528, 9 

134 commissie  -  

307 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

350 meer dan 

38 leden 

 ↓  

artikel 7 – lid 5 – 

alinea 2 

308 = 

140 = 

S&D, ALDE, 

PPE 

commissie 

 +  

artikel 7 – lid 5 – 

alinea 3 

141 commissie  -  

309 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

artikel 7 – lid 5 – 

alinea 3 bis (nieuw) 

310 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

142 commissie  ↓  

artikel 16 – lid 5 bis 

(nieuw) 

354 S&D ES + 363, 312, 2 

artikel 18 – lid 6 bis 

(nieuw) 

334 GUE/NGL  -  

artikel 19 – lid 13 326 Verts/ALE, 

S&D 

ES - 312, 342, 23 

artikel 19 – lid 14 335 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 21 – lid 1 – 

alinea 1 – letter a bis 

(nieuw) 

327 Verts/ALE  -  

artikel 25 – lid 1 – 

alinea 1 

351 meer dan 

38 leden 

 ↓  

216 commissie so   

1 +  

2 +  

299 Verts/ALE  ↓  

343 EFDD HS ↓  

artikel 25 – lid 1 – 

alinea 2 

300 Verts/ALE  -  

217 commissie  +  

artikel 25 – lid 1 – 

alinea 2 bis (nieuw) 

301 Verts/ALE  -  

artikel 25 – lid 1 – 

alinea 4 – letter b – 

alinea 1 

344 EFDD HS - 139, 532, 12 

352 meer dan 

38 leden 

 ↓  

219 commissie  +  

artikel 25 – lid 1 – 

letter b – alinea 2 bis 

(nieuw) 

302 Verts/ALE  -  

artikel 25 – lid 3 – 

alinea 3 – letter a – 

alinea 2 

355 ALDE ES - 297, 345, 22 

artikel 26 – lid 1 – 

alinea 2 

233 commissie ES - 302, 368, 7 

323 PPE, ALDE  +  

artikel 26 – lid 1 – 

alinea 3 

345 EFDD HS - 125, 524, 29 

artikel 26 – lid 5 – 

inleidende formule 

346 EFDD HS - 133, 518, 21 

296 Verts/ALE, 

S&D 

HS - 282, 369, 22 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

240DD commissie  +  

artikel 26 – lid 5 240DD commissie as/ES + 361, 300, 22 

§ oorspronkelijk

e tekst 

as ↓  

artikel 26 – lid 6 – 

alinea 2 

242 commissie as +  

§ oorspronkelijk

e tekst 

as ↓  

artikel 26 – lid 8 – 

alinea 1 

317 PPE  -  

297 = 

356 = 

Verts/ALE, 

S&D ALDE 

ES + 341, 332, 5 

250 commissie  ↓  

artikel 26 – lid 10 318S PPE ES - 301, 379, 3 

254 commissie  -  

artikel 30 – lid 2 bis 

(nieuw) 

358 meer dan 

38 leden 

HS - 135, 502, 42 

bijlage I – deel A 347 EFDD HS ↓  

336 GUE/NGL  ↓  

bijlage I – deel A bis 

(nieuw) 

348 EFDD HS ↓  

bijlage VI – deel B – 

paragraaf 3 – letter a – 

formule 1 

319 PPE ES + 446, 232, 1 

bijlage IX – deel A – 

letter h 

278S commissie  -  

303 Verts/ALE HS - 294, 372, 17 

bijlage IX – deel A – 

letter q 

282 commissie  -  

304 Verts/ALE HS - 142, 539, 4 

bijlage IX – deel A – 

letter c 

284S= 

311S= 

commissie 

S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

bijlage X – deel A 312S S&D, ALDE, 

PPE 

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

opmerkingen 

285 commissie  ↓  

353 meer dan 

38 leden 

 ↓  

overw 7 337 EFDD HS ↓  

328 GUE/NGL  ↓  

324 Verts/ALE, 

S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

9 commissie  ↓  

overw 31 ter (nieuw) 357 meer dan 

38 leden 

HS - 192, 479, 8 

overw 63 bis (nieuw) 286 ENVI  +  

overw 68 bis (nieuw) 287 ENVI  +  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 492, 88, 107 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 37, 132, 133, 179, 180, 184, 255, 257, 293, 337, 338, 339, 340, 341, 

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 357, 358 

Verts/ALE: amendementen 292, 296, 303, 304 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: amendementen 110, 173, 216 

ALDE: amendementen 62, 94, 135, 251, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 

ECR: amendementen 59, 94 

PPE: amendementen 1, 59, 62, 82, 101, 132, 133, 135, 179, 180, 184, 222, 223, 255, 257 

Verts/ALE: amendementen 92, 173, 240, 242, artikel 26, §5 (voorstel van de Commissie) en 

artikel 26, § 6, alinea 2 (voorstel van de Commissie) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en verenigbaar" en "een economie zonder fossiele 

brandstoffen en" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 51 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "hoe hernieuwbare-energiegemeenschappen kunnen 

bijdragen aan de beperking van de brandstofarmoede en" 

2e deel deze woorden 
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amendement 59 

1e deel "Wanneer weilanden of landbouwgronden die voordien bestemd waren voor de 

productie van voedsel- en voedergewassen worden herbestemd voor de productie 

van biobrandstoffen, moet nog steeds worden voldaan aan de niet aan brandstoffen 

gerelateerde vraag, hetzij door intensivering van de huidige productie, hetzij door 

elders niet-landbouwgrond in productie te nemen. In dit laatste geval is er sprake van 

indirecte veranderingen in het landgebruik en wanneer dit de conversie betreft van 

land met een grote koolstofvoorraad, kan dit resulteren in aanzienlijke emissies van 

broeikasgassen." 

2e deel "In de Europese strategie voor koolstofarme mobiliteit van juli 2016 werd betoogd 

dat biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen een beperkte rol spelen in het 

koolstofvrij maken van de vervoersector, dat het gebruik hiervan moet worden 

uitgefaseerd en dat deze door geavanceerde biobrandstoffen moeten worden 

vervangen. Om de overgang naar geavanceerde biobrandstoffen voor te bereiden en 

de totale impact van indirecte veranderingen in het landgebruik tot een minimum te 

beperken, is het wenselijk om de hoeveelheid uit voedsel- en voedergewassen 

geproduceerde biobrandstoffen en vloeibare biomassa die kan worden meegeteld 

voor het behalen van het in deze richtlijn vastgestelde streefcijfer van de Unie, te 

verlagen, en daarbij biobrandstoffen op basis van gewassen met een hoge 

broeikasgasefficiëntie en een gering risico van indirecte veranderingen in het 

landgebruik als een aparte categorie te behandelen. De invoering van geavanceerde 

biobrandstoffen en elektrische mobiliteit moet worden versneld." 

 
amendement 94 

1e deel Toevoeging van de woorden: "op ongebruikte, minderwaardige grond en die de 

koolstofafvang van deze grond verbeteren" 

2e deel Toevoeging van de woorden: "onder meer voor het maken van eiwitrijke 

diervoeders" 

 
amendement 251 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw 

afkomstige" 

2e deel deze woorden 

 

S&D: 

amendement 37 

1e deel "Afhankelijk van de geologische kenmerken van een gebied kan de productie van 

geothermische energie broeikasgassen en andere stoffen vrijmaken uit ondergrondse 

vloeistoffen en andere ondergrondse geologische formaties. Investeringen mogen 

alleen worden gericht op de productie van geothermische energie waarvan de 

milieueffecten gering zijn en waarbij minder broeikasgassen vrijkomen dan bij 

conventionele energiebronnen." 

2e deel "Daarom moet de Commissie uiterlijk in december 2018 beoordelen of er behoefte is 

aan een wetgevingsvoorstel tot regulering van de uitstoot door geothermische 

installaties van alle stoffen, met inbegrip van CO2, die schadelijk zijn voor de 

gezondheid en het milieu, zowel in de fase van exploratie als van exploitatie." 

 

EFDD: 

amendement 216 

1e deel "Om het in artikel 3 bedoelde streefcijfer van 12 % energie uit hernieuwbare 

bronnen in het eindverbruik van energie te halen" 
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2e deel "eisen de lidstaten met ingang van 1 januari 2021 dat de totale hoeveelheid 

transportbrandstoffen die brandstofleveranciers tijdens een kalenderjaar leveren voor 

consumptie of gebruik op de markt, een minimumaandeel bevat van energie uit 

geavanceerde biobrandstoffen en andere biobrandstoffen en biogassen die worden 

geproduceerd uit in bijlage IX vermelde grondstoffen, van hernieuwbare vloeibare 

en gasvormige transportbrandstoffen van niet-biologische oorsprong, van 

brandstoffen op basis van gerecycleerde koolstof en van hernieuwbare elektriciteit." 

 

Verts/ALE: 

amendement 104 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "indien zij worden geproduceerd uit vaste 

afvalstromen wordt enkel afval gebruikt dat niet herbruikbaar en niet mechanisch 

recycleerbaar is, met volledige inachtneming van de in Richtlijn 2008/98/EG 

vastgelegde afvalhiërarchie;" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 220 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "De lidstaten kunnen de beperking die geldt voor 

grondstoffen van deel B van bijlage IX wijzigen indien dit kan worden 

gerechtvaardigd op grond van de beschikbaarheid van grondstoffen. Eventuele 

wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de Commissie." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 244 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor de periode na 2030" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

De amendementen 313, 314, 315, 316 en 320 zijn ingetrokken. 
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5. Energie-efficiëntie ***I 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0391/2017) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-4 

7-17 

19 

23-34 

36 

39 

41-43 

46-47 

51 

55 

57 

59-63 

65-68 

70-80 

82-85 

87 

89 

91-94 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

5 commissie HS + 595, 69, 10 

18 commissie  +  

20 commissie  +  

21 commissie ES + 406, 274, 4 

22 commissie so   

1 +  

2 -  

35 commissie ES - 240, 417, 23 

38 commissie so   

1/ES + 576, 90, 2 

2 -  

40 commissie  +  

44 commissie  -  

48 commissie ES - 285, 377, 18 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

49 commissie  -  

50 commissie HS - 308, 352, 14 

53 commissie HS - 302, 349, 23 

56 commissie  +  

64 commissie ES - 279, 377, 21 

69 commissie ES + 521, 106, 45 

81 commissie HS - 249, 375, 54 

90 commissie ES + 344, 316, 19 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 1 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 1 – lid 1 

45 commissie HS - 289, 382, 7 

110rev ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

116 PPE HS ↓  

103 ECR  ↓  

100 S&D so   

1 +  

2/ES - 329, 345, 3 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 2 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 3 – lid 4 

52 commissie HS - 278, 370, 6 

111 ALDE, 

Verts/ALE 

ES - 326, 344, 7 

104 ECR so   

1/HS - 101, 525, 49 

2/HS - 295, 349, 22 

101 S&D so   

1 +  

2 -  

Artikel 1 – alinea 1 – 113 GUE/NGL HS - 244, 374, 62 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

punt 2 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 3 – lid 4 bis 

(nieuw) 

115 EFDD HS - 241, 376, 57 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EG 

Artikel 7 – lid 1 – 

letter b 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

54DD= 

105= 

commissie 

ECR 

HS + 557, 111, 12 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EG 

Artikel 7 – lid 1 – na 

alinea 2 

54DD commissie HS + 336, 334, 11 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EG 

Artikel 7 – lid 1 – 

alinea 3 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

54DD commissie HS + 337, 332, 9 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 1 – 

alinea 4 

54DD commissie HS + 363, 311, 9 

119rev 

DD 

PPE so   

1/HS  Ing. 

2/HS  Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EG 

Artikel 7 – lid 2 – 

letter c 

54DD= 

119rev 

DD 

(ingetr

okken) 

commissie 

PPE 

HS + 549, 107, 15 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 2 – 

letter d 

54DD= 

107= 

commissie 

ECR 

HS + 475, 195, 5 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 2 – 

letter e 

54DD 

S= 

119rev 

DD 

(ingetr

okken) 

commissie 

PPE 

HS + 391, 271, 9 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 2 – 

letter e bis 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 3 – 

inleidende formule 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EG 

Artikel 7 – lid 3 – 

letter b 

54DD commissie HS - 315, 349, 11 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 4 bis 

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 6 

108 ECR  -  

119rev 

DD 

PPE   Ing. 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 4 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 – lid 5 – 

letter a 

58 commissie as/ES - 302, 367, 6 

112 GUE/NGL HS - 302, 353, 19 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 11 bis (nieuw) 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 21 bis (nieuw) 

96 meer dan 

38 leden 

HS - 242, 398, 31 

Bijlage I – punt 1 – 

letter a 

Richtlijn 2012/27/EU 

Bijlage IV - voetnoot 

blz. 3 

99S meer dan 

38 leden 

HS - 265, 405, 7 

114 Verts/ALE HS + 488, 182, 7 

86 commissie  ↓  

Bijlage – punt 1 bis 

(nieuw) 

Richtlijn 2012/27/EU, 

na bijlage IV 

97 meer dan 

38 leden 

HS - 223, 420, 33 

98 meer dan 

38 leden 

HS - 219, 426, 33 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Bijlage I – punt 1 – 

letter b 

Richtlijn 2012/27/EU 

Bijlage V – punt 2 – 

letter b 

109S ECR HS - 158, 518, 2 

88 commissie as/ES + 355, 311, 3 

overw 4 6 commissie ES - 329, 341, 3 

102 ECR  +  

overw 16 95S meer dan 

38 leden 

HS - 269, 400, 5 

37 commissie ES + 416, 242, 14 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 485, 132, 58 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

leden: amendementen 95, 96, 97, 98, 99 

ENF: amendementen 113, 115 

GUE/NGL: amendementen 112, 113 

EFDD: amendementen 113, 114, 115 

ECR: amendementen 5, 45, 52, 53, 54, 81 

PPE: amendementen 50, 53, 104, 109, 113, 115, 119DD (artikel 7 – lid 1 – alinea 4) 

Verts/ALE: amendement 116 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: amendement 53 

ECR: amendementen 50, 56, 58, 88, 90 

PPE: amendementen 22, 50, 53, 69, 81, 90 

ALDE: amendementen 18, 20, 21, 35, 38, 40, 44 

S&D: amendementen 35, 40, 48, 49, 64 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

amendement 38 

1e deel "Gezien het feit dat de Europese Raad in zijn conclusies van 10 juni 2011 over het 

energie-efficiëntieplan heeft benadrukt dat 40 % van de primaire energie in de Unie 

wordt gebruikt in gebouwen, wat neerkomt op 50 % van het eindenergieverbruik, en 

teneinde economische groei mogelijk te maken en de werkgelegenheid te bevorderen 

in sectoren waar specifieke kwalificaties vereist zijn, zoals de bouwsector en de 

sector vervaardiging van bouwmaterialen, alsook in sectoren als architectuur en 

stadsplanning en adviesdiensten op het gebied van verwarmings- en koeltechnologie, 

moeten de lidstaten een langetermijnstrategie op deze gebieden vaststellen voor de 

periode na 2020" 

2e deel "door middelen vrij te maken voor grote investeringen in thermische renovatie van 

bestaande woningen en openbare gebouwen, en voor de bouw van BEN-gebouwen." 

 

PPE: 

amendement 100 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "bindende" 
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2e deel dit woord 

 
amendement 101 

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

2e deel dit woord 

 
amendement 104 

1e deel "Elke lidstaat stelt indicatieve nationale energie-efficiëntiebijdragen vast om de in 

artikel 1, lid 1, vermelde doelstelling van de Unie voor 2030 te bereiken, 

overeenkomstig de artikelen [4] en [6] van Verordening (EU) XX/20XX 

[Governance van de energie-unie]. De bijdragen houden rekening met alle stadia van 

het energiesysteem, met inbegrip van opwekking, transmissie, distributie en 

eindgebruik, en kunnen gepaard gaan met specifieke beleidsmaatregelen. Bij het 

vaststellen en herzien van het niveau van die bijdragen houden de lidstaten er 

rekening mee dat het energieverbruik van de Unie in 2030 als referentiewaarde niet 

meer dan 1 321 Mtoe primaire energie of niet meer dan 987 Mtoe eindenergie mag 

bedragen." 

2e deel "Indien de economische ontwikkeling of structurele aanpassing (volgens het 

indexcijfer van de industriële productie op basis van gegevens van Eurostat), het 

gebruik van hernieuwbare energiebronnen of de vermindering van de CO2-uitstoot 

wezenlijk verschillen van de prognoses en de veronderstellingen die werden gebruikt 

bij het vaststellen van de doelstellingen van de Unie en de nationale bijdragen, 

worden de referentiewaarden en de bijdragen aangepast. De herberekening van de 

nationale bijdragen gebeurt bij de actualisering van de geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen als bedoeld in de artikelen [3] en [13] van Verordening 

(EU) XX/20XX [Governance van de energie-unie]. De herberekening van het 

streefcijfer van de Unie vindt plaats één jaar na de indiening van de geactualiseerde 

geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen en wordt, indien van toepassing, 

vastgesteld door middel van de gewone wetgevingsprocedure. Wanneer een lidstaat 

zijn bijdrage niet op de energie-intensiteit heeft gebaseerd, kan hij in zijn 

geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan, als bedoeld in artikel [3] van 

Verordening (EU) XX/20XX [Governance van de energie-unie], zijn verwachte 

niveau van de industriële productie in 2030 vermelden, en vervolgens alle 

energieverbruik als gevolg van een hogere industriële productie van zijn bijdrage 

voor 2030 uitsluiten. Een dergelijke uitsluiting is gebaseerd op het indexcijfer van de 

industriële productie van Eurostat. De lidstaten delen deze bijdragen en elke 

aanpassing ervanmee aan de Commissie in het kader van hun geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplannen, overeenkomstig de procedure van artikel [3] 

en de artikelen [7] tot en met [11] van Verordening (EU) XX/20XX [Governance 

van de energie-unie]." 

 

ECR, PPE: 

amendement 22 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Hiertoe moeten de lidstaten hun doelstellingen 

kwantificeren, hun regelingen vergezellen van adequate financiële steun en toezien 

op de uitvoering van hun maatregelen." 

2e deel deze woorden 
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S&D, Verts/ALE 

amendement 118 

1e deel "Elke lidstaat stelt bindende nationale energie-efficiëntiestreefcijfers vast die 

cumulatief in overeenstemming zijn met de in artikel 1, lid 1, vermelde doelstelling 

van de Unie voor 2030, overeenkomstig de artikelen [4] en [6] van Verordening 

(EU) XX/20XX [Governance van de energie-unie]. Bij het vaststellen van het niveau 

van hun streefcijfers houden de lidstaten er rekening mee dat het energieverbruik 

van de Unie in 2030 niet meer dan 1 220 Mtoe primaire energie en niet meer dan 

893 Mtoe eindenergie mag bedragen." 

2e deel "Met het oog op het realiseren van grotere industriële en economische groei, naast de 

voornaamste doelstellingen van deze richtlijn zoals bedoeld in artikel 1, worden de 

volgende aanpassingsmechanismen toegepast:" 

3e deel "Indien de gegevens van Eurostat betreffende industriële meerwaarde in 2030 meer 

dan 10 % van de waarde van 2 163,81 (in 000 MEuro'13) afwijken, wordt het 

streefcijfer voor eindenergieverbruik als bedoeld in de vorige alinea automatisch 

aangepast met inachtneming van de variatie van de industriële meerwaarde van de 

Unie zoals gemeten door Eurostat (in 000 MEuro'13) in 2030, met gebruikmaking 

van de volgende formule:  Het streefcijfer van de Unie voor eindenergieverbruik = 

XXX Mtoe + 244 Mtoe* (industriële meerwaarde)/XXX  Voor het eerst in 2020 en 

vervolgens om de twee jaar brengt de Commissie verslag aan het Europees 

Parlement en de Raad uit, met een herziene raming van het potentiële verschil tussen 

de veronderstelde industriële meerwaarde voor 2030 zoals gebruikt in PRIMES en 

het verwachte herziene getal, gebaseerd op de geactualiseerde feitelijke cijfers van 

Eurostat, inclusief herziene ramingen van de totale Mtoe-maxima voor eind- en 

primair energieverbruik in 2030." 

4e deel "Teneinde de lidstaten voldoende flexibiliteit te bieden om te voldoen aan hun 

indicatieve nationale energie-efficiëntiestreefcijfers en tegelijkertijd de economie te 

ontwikkelen en de industriële productie en activiteit te vergroten, mogen zij hun 

streefcijfers vaststellen op basis van de energie-intensiteit, d.w.z. de verhouding 

tussen het energieverbruik en het bruto binnenlands product (bbp).  Bij de nationale 

energie-efficiëntiestreefcijfers wordt rekening gehouden met alle stadia van de 

energieketen, met inbegrip van opwekking, transmissie, distributie en eindgebruik." 

zonder het woord "indicatieve" 

5e deel "indicatieve" 

6e deel "Indien een lidstaat het nationale streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 

met 3 % of meer dreigt te overschrijden, moet hij overwegen het nationale 

streefcijfer voor energie-efficiëntie dienovereenkomstig aan te passen; de nationale 

aanpassing wordt doorgevoerd bij de update van de nationale energie- en 

klimaatplannen zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. .../20XX [Governance van de 

energie-unie]." 

7e deel "De lidstaten delen deze streefcijfers mee aan de Unie in het kader van hun 

geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen, overeenkomstig de procedure 

van artikel [3] en de artikelen [7] tot en met [11] van Verordening (EU) XX/20XX 

[Governance van de energie-unie]." 
 

Diversen 

De PPE-Fractie heeft haar amendementen 117, 118 en 119 ingetrokken. 

De ECR-Fractie heeft amendement 106 ingetrokken. 
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6. Governance van de energie-unie ***I 

Verslag: Michèle Rivasi, Claude Turmes (A8-0402/2017) 

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 

306 ENF HS - 62, 559, 32 

ontwerp van wetgevingshandeling 
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amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1 

3-8 

11-14 

16-28 

30-31 

33-43 

45-52 

54 

60-63 

67 

71 

75-84 

86-87 

89-92 

94-96 

100-

106 

108-

114 

116-

118 

121 

124-

136 

138-

146 

148-

150 

152-

155 

157-

167 

170-

171 

173-

174 

177-

179 

182-

184 

187 

190-

191 

195-

238 

240-

241 

244-

246 

252-

254 

257-

259 

261-

commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

267 

270-

272 

278-

285 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

2 commissie as -  

9 commissie as/ES + 347, 304, 13 

10 commissie so   

1 +  

2/ES + 333, 303, 30 

15 commissie as/ES + 322, 320, 17 

29 commissie as/ES - 310, 320, 24 

32 commissie so   

1 +  

2/ES + 343, 319, 3 

3 +  

44 commissie as +  

53 commissie as/ES + 362, 280, 20 

55 commissie as -  

56 commissie as -  

57 commissie HS - 263, 362, 45 

58 commissie HS - 283, 353, 33 

68 commissie as +  

72 commissie HS - 269, 375, 17 

73 commissie as/ES + 325, 153, 191 

74 commissie as +  

85 commissie as +  

88 commissie as +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

93 commissie as +  

97 commissie HS + 321, 162, 187 

98 commissie HS + 314, 161, 189 

99 commissie as/ES + 334, 148, 186 

115 commissie as/ES - 314, 330, 24 

119 commissie as -  

122 commissie as/ES + 344, 317, 5 

137 commissie as +  

147 commissie as +  

151 commissie as +  

156 commissie HS + 528, 114, 30 

168 commissie as +  

169 commissie as +  

172 commissie as +  

176 commissie as +  

180 commissie so   

1 +  

2 +  

3/ES - 323, 333, 5 

4 +  

185 commissie as +  

186 commissie as/ES + 323, 318, 21 

192 commissie as +  

193 commissie HS + 327, 308, 32 

194 commissie as +  

239 commissie HS - 302, 328, 37 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

242 commissie as/ES + 327, 319, 19 

243 commissie as +  

247 commissie as/ES + 335, 324, 5 

248 commissie HS + 321, 305, 38 

249 commissie as +  

250 commissie HS + 345, 312, 12 

251 commissie as/ES + 329, 150, 185 

255 commissie as +  

256 commissie as +  

260 commissie as +  

268 commissie as -  

273 commissie as -  

274 commissie as/ES + 382, 257, 19 

275 commissie as/ES + 373, 260, 19 

276 commissie as/ES + 372, 265, 21 

277 commissie as/ES + 333, 301, 25 

artikel 2 – alinea 2 – 

punt 18 bis (nieuw) 

296 GUE/NGL  -  

308 S&D  -  

artikel 3 – alinea 1 59DD commissie ES - 318, 333, 9 

312 PPE ES - 308, 344, 3 

artikel 3 59DD commissie  +  

artikel 4 – enige alinea 

– letter a – punt 2 – 

sub i 

64 commissie  +  

286 ECR  ↓  

artikel 4 – alinea 1 – 

letter a – punt 2 – na 

sub i 

289 ECR HS - 129, 521, 12 

291 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

65 commissie  ↓  

292 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

66 commissie  ↓  

artikel 4 – enige alinea 

– letter a – punt 2 – 

sub ii 

69= 

287= 

commissie 

ECR 

 +  

artikel 4 – enige alinea 

– letter a – punt 2 – 

sub iii 

70 commissie  +  

288 ECR  ↓  

artikel 6 – lid 2 – sub d 

(voorstel van de 

Commissie) 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 403, 227, 25 

artikel 7 – alinea 1 bis 

(nieuw) 

297 GUE/NGL HS - 291, 355, 3 

artikel 9 107DD commissie  +  

artikel 9 – lid 3 298S GUE/NGL  -  

107DD commissie  +  

artikel 13 – lid 5 120S commissie ES + 377, 255, 23 

299S GUE/NGL  ↓  

artikel 14 – lid 1 – 

inleidende formule 

123DD commissie ES + 330, 309, 18 

313 PPE  ↓  

artikel 14 – lid 1 – 

letter a 

123DD commissie  +  

artikel 14 – lid 1 – 

letter b 

123DD commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 14 – lid 1 – 

letter c 

123DD commissie so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 330, 302, 25 

315 PPE  ↓  

artikel 14 – lid 1 – 

letter c bis (nieuw) 

123DD commissie ES + 340, 308, 5 

316 PPE  ↓  

artikel 14 – lid 2 – 

inleidende formule 

123DD commissie ES + 338, 311, 4 

317 PPE  ↓  

artikel 14 – lid 2 – 

letter a 

123DD commissie so   

1/ES + 383, 259, 3 

2/ES + 340, 300, 3 

318 PPE  ↓  

artikel 14 – lid 2 – 

letter b 

123DD commissie  +  

artikel 14 – lid 2 – 

letter c 

123DD commissie  +  

artikel 14 – lid 2 – na 

letter c 

123DD commissie  +  

artikel 14 – lid 2 – 

letter d 

321 PPE ES - 290, 354, 6 

123DD commissie ES + 350, 286, 4 

artikel 14 – na lid 2 123DD commissie ES + 327, 314, 10 

artikel 14 – lid 3 123DD commissie  +  

artikel 14 – lid 4 en na 

lid 4 

123DD commissie ES + 336, 309, 2 

323 PPE  ↓  

artikel 25 – lid 6 300S GUE/NGL  -  

artikel 26  – leden 1, 1 

bis, 2, 2 bis, 2 ter 

175DD commissie so   

1 +  

2/ES + 323, 312, 3 

artikel 26 – lid 2 bis 

(nieuw) 

307 Verts/ALE, 

S&D 

 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

175DD commissie  ↓  

artikel 27 – voor lid 1 309 S&D ES + 317, 313, 19 

310 S&D ES + 319, 314, 19 

artikel 27 – lid 4 – 

inleidende formule 

293 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

181 commissie  ↓  

artikel 27 – lid 4 – 

alinea 3 

301S GUE/NGL  -  

artikel 28 – lid 1 302 GUE/NGL  -  

artikel 28 – lid 2 – 

letter b 

303S GUE/NGL  -  

188 commissie  +  

artikel 28 – lid 2 – 

letter c 

304S GUE/NGL  -  

189 commissie  +  

Bijlage I – deel 1 bis 

(nieuw) 

305 GUE/NGL HS ↓  

Bijlage I bis (nieuw) 269 commissie  -  

294 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

290 ECR  ↓  

311 S&D ES - 280, 326, 37 

Bijlage VII – deel 1 – 

alinea 1 – letter m – 

punt 1 – letter a – sub 

ii (voorstel van de 

Commissie) 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 340, 288, 15 

overw 6 bis (nieuw) 295 GUE/NGL  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 466, 139, 38 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendementen 97, 98, 289 

ENF: amendementen 297, 305, 306 
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EFDD: amendementen 57, 58, 72, 156, 193, 239, 248, 250 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: amendementen 168, 169, 192, 194 

ALDE: amendementen 2, 56, 119, 239, 268 

PPE: amendementen 9, 15, 29, 53, 55, 56, 57, 58, 72, 115, 119, 122, 193, 239, 242, 248 

ECR: amendementen 44, 68, 72, 73, 74, 85, 88, 93, 97, 98, 99, 115, 119, 122, 137, 147, 

151, 156, 172, 176, 181, 185, 186, 193, 239, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 

260, 269, 273, 274, 275, 276, 277 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

 

artikel 6 – lid 2 – letter d 

(voorstel van de Commissie) 

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

2e deel dit woord 

 

Bijlage VII – deel 1 – alinea 1 – letter m – punt 1 – letter a – sub ii (voorstel van de Commissie) 

(voorstel van de Commissie) 

1e deel "stronken" 

2e deel "(vrijwillige rapportering)" 

 

PPE: 

amendement 10 

1e deel "Voor het klimaatsysteem zijn het de cumulatieve totale antropogene emissies in de 

loop van de tijd die relevant zijn voor de totale concentratie van broeikasgassen in de 

atmosfeer. Om de toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs 

gestand te doen, moet worden geanalyseerd welk mondiaal koolstofbudget 

verenigbaar is met het voortzetten van de inspanningen om de temperatuurstijging te 

beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau" 

2e deel "en moet het billijke aandeel van de Unie in het resterende mondiale koolstofbudget 

worden bepaald. De klimaat- en energiestrategieën op lange termijn moeten stroken 

met dat koolstofbudget." 

 
amendement 32 

1e deel "De lidstaten moeten klimaat- en energiestrategieën op lange termijn (voor 2050 en 

daarna) ontwikkelen waarin wordt aangegeven welke transformaties in de 

verschillende sectoren nodig zijn om over te schakelen op een hernieuwbare-

energiesysteem en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te 

verwezenlijken. De strategieën" 

2e deel "moeten stroken met het billijke aandeel van de Unie in het resterende mondiale 

koolstofbudget en" 

3e deel "moeten op open en transparante wijze en met volledige betrokkenheid van de 

belanghebbenden worden ontwikkeld. De geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen moeten op de klimaat- en energiestrategieën op lange termijn zijn 

gebaseerd en daarmee stroken." 

 

amendement 123DD 

(artikel 14 – lid 1 – letter b) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "onder haar billijke aandeel in het resterende 

mondiale koolstofbudget" 

2e deel deze woorden 

 



P8_PV(2018)01-17(VOT)_NL.docx 30 PE 616.991 

(artikel 14 – lid 1 – letter c) 

1e deel "de verwezenlijking van de broeikasgasemissiebeperkingen op lange termijn en de 

verbetering van verwijderingen per put in alle sectoren, overeenkomstig de 

doelstelling van de Unie om, in het kader van de volgens het IPCC noodzakelijke 

geachte reducties, de broeikasgasemissies van de Unie op kosteneffectieve wijze te 

verminderen" 

2e deel "en de verwijderingen per put te verbeteren met het oog op de 

temperatuurdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, teneinde tegen 2050 

broeikasgasneutraliteit in de Unie te verwezenlijken en spoedig daarna tot negatieve 

emissies te komen;" 

 
(artikel 14 – lid 2 – letter a) 

1e deel "de totale vermindering van broeikasgasemissies en de verbetering van 

verwijderingen per put, met een afzonderlijk streefcijfer voor de verbetering van 

verwijderingen per put" 

2e deel "dat strookt met het voortzetten van de inspanningen om de temperatuurstijging te 

beperken tot de in de Overeenkomst van Parijs genoemde doelstellingen;" 

 

ECR: 

 

amendement 175DD 

(artikel 26 – leden 1, 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter) 

1e deel gehele tekst zonder punt 2 bis 

2e deel punt 2 bis 

 

PPE, ECR 

amendement 180 

1e deel "Indien de Commissie, op basis van haar evaluatie overeenkomstig artikel 25, lid 1, 

onder (a), concludeert dat een infrastructuurproject potentieel de ontwikkeling van 

een veerkrachtige energie-unie in de weg staat, maakt zij een voorlopige beoordeling 

van de verenigbaarheid van het project met de langetermijndoelstellingen van de 

interne energiemarkt," 

2e deel "met name rekening houdend met de langetermijndoelstelling" 

3e deel van boeikasgasneutraliteit tegen 2050" 

4e deel "en doet zij de betrokken lidstaat aanbevelingen overeenkomstig artikel 28. Alvorens 

een dergelijke beoordeling aan de betrokken lidstaat te doen toekomen, kan de 

Commissie andere lidstaten raadplegen." 
 

Diversen: 

De amendementen 314, 319, 320 en 322 zijn ingetrokken. 

 


