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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 Steeve Briois 

Verslag: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

ontwerpbesluit 

 +  

 

 

 

2. Overeenkomst EU-Brazilië voor wetenschappelijke en technologische 

samenwerking *** 

Aanbeveling: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Instelling van een bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de 

Unie voor pesticiden 

Ontwerpbesluit: B8-0077/2018 (meerderheid van de leden van het Parlement en 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpbesluit B8-0077/2018 (Conferentie van voorzitters) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

 +  

 

 

 

4. Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van 

nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I 

Verslag: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 70 commissie HS + 557, 89, 33 

verklaring van de 

Commissie 

69 commissie  +  

 

 

 

5. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I 

Verslag: Julie Girling (A8-0003/2017) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 166 commissie HS + 535, 104, 39 

verklaringen van de 

Commissie 

167 commissie  +  

 

 

 

6. Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

Verslag: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

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

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF HS - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD HS - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD HS - 102, 559, 20 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 14 14 ENF HS - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD HS - 145, 514, 25 

15 ENF HS - 93, 520, 65 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 524, 153, 5 

2/HS + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD HS - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF HS - 90, 576, 10 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 628, 15, 40 

2/ES + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL HS - 157, 500, 22 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 576, 56, 44 

3 +  

na § 27 11 EFDD HS - 208, 465, 12 

na § 29, nieuwe 

subtitel 

19 S&D  +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 549, 127, 7 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 565, 70, 42 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 549, 125, 10 

2/HS + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF HS - 101, 519, 63 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE HS + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

na § 46 6 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 479, 126, 78 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 12 

GUE/NGL: amendement 3 

ENF: §§ 2, 31, amendementen 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: amendementen 7, 8, 9, 10, 11, §§ 18, 26 (1e deel), 27 (2e deel), 32 (2e deel), 

35 (2e deel), 38, 40 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: § 32 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 18 

1e deel "is van mening dat monetaire beleid, zoals de president van de ECB heeft 

opgemerkt, niet volstaat om het economisch herstel te ondersteunen en dat het de 

structurele problemen van de Europese economie niet kan helpen oplossen tenzij het 

wordt aangevuld met zorgvuldig ontworpen en sociaal evenwichtige maatregelen op 

het niveau van de lidstaten om de productiviteit en het concurrentievermogen te 

vergroten, in combinatie met verstandig begrotingsbeleid en binnen het kader van 

het stabiliteits- en groeipact;" 
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2e deel "is het voorts met de ECB eens dat de institutionele structuur van de EMU moet 

worden verdiept om bovengenoemde hervormingen te ondersteunen en om de 

eurozone beter bestand te maken tegen macro-economische schokken;" 

 
§ 26 

1e deel "merkt op dat een vrijwel vlakke rendementscurve van het rentepercentage over een 

langere periode gevolgen kan hebben voor de stabiliteit en winstgevendheid van het 

bankenstelsel;" 

2e deel "is het evenwel eens met de beoordeling van de ECB dat de winstgevendheid van 

een bank uiteindelijk afhangt van haar bedrijfsmodel alsook haar structuur en balans, 

ongeacht de lage rentepercentages;" 

3e deel "merkt ook op dat de Europese banksector gekenmerkt wordt door diversiteit, vooral 

als gevolg van nationale bijzonderheden, hetgeen op zijn beurt bijdraagt tot de 

stabiliteit van het financiële stelsel;" 

 
§ 27 

1e deel "erkent dat het huidige beleid van lage rentepercentages weliswaar tijdelijk een 

positief effect heeft op het aantal oninbare leningen," 

2e deel "maar dat de hoge risico's die aan oninbare leningen verbonden zijn, op 

doeltreffende en structurele wijze moeten worden aangepakt;" 

3e deel "neemt nota van de inspanningen van de ECB en het gemeenschappelijk 

toezichtsmechanisme (GTM) om banken in de eurozone onder toezicht te houden en 

bij te staan teneinde hun blootstelling aan oninbare leningen te verkleinen, en met 

name de richtsnoeren van de ECB aan banken voor het aanpakken van oninbare 

leningen van maart 2017 en haar maatregelen ten aanzien van afzonderlijke banken, 

alsook het actieplan dat de Raad Ecofin op 11 juli 2017 heeft goedgekeurd, 

onverminderd de bevoegdheden van het Parlement met betrekking tot niveau-1-

wetgeving; wijst erop dat een ordentelijke uitvoering van het actieplan van de Raad 

een gezamenlijke inspanning vergt van de banken, de toezichthouders, de 

regelgevende instanties en de nationale autoriteiten; vraagt om stresstests die worden 

gekenmerkt door een brede dekking, methodologische relevantie en robuustheid; 

beveelt aan om de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten nauwlettend in het oog te 

houden; is van mening dat bij eventuele extra maatregelen de prerogatieven van het 

Europees Parlement ten volle in acht moeten worden genomen;" 

 
§ 32 

1e deel "neemt kennis van het positieve advies van de ECB over de oprichting van een 

Europees depositoverzekeringssysteem (EDIS) als derde pijler van de bankenunie;" 

2e deel "benadrukt dat het voorgestelde EDIS een sleutelrol speelt bij het opbouwen van 

vertrouwen en het waarborgen van gelijke veiligheid voor deposanten binnen de 

bankenunie; benadrukt dat het EDIS verder kan helpen om de financiële stabiliteit te 

verbeteren en te waarborgen;" 

3e deel "erkent dat het delen van risico's gepaard moet gaan met risicobeperking;" 

 
§ 35 

1e deel "is het met de ECB eens dat fysiek geld een belangrijke rol vervult als wettig 

betaalmiddel, aangezien de euro in de hele eurozone het enige wettige betaalmiddel 

is, en herinnert alle lidstaten van de eurozone eraan dat euromunten en -bankbiljetten 

in de regel moeten worden aanvaard bij detailtransacties, onverminderd het recht van 

die lidstaten" 

2e deel "om een maximumbedrag voor contante betalingen op te leggen teneinde" 
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3e deel "witwassen van geld, belastingfraude en financiering van terrorisme en 

georganiseerde criminaliteit tegen te gaan; stelt voor dat het Eurosysteem een 

herdenkingsbankbiljet ter ere van Karel de Grote uitgeeft, dat ook een wettig 

betaalmiddel zou zijn;" 

 
§ 38 

1e deel "verzoekt de ECB de nodige steun te blijven verlenen aan Griekenland, en aan om 

het even welke andere lidstaat, bij de evaluatie van de afronding van het financiële 

ondersteuningsprogramma;" 

2e deel "meent, onverminderd de onafhankelijke status van de ECB, dat die steun erin kan 

bestaan dat Griekse staatsobligaties in het PSPP worden opgenomen, op basis van de 

toelatingscriteria die voor alle lidstaten gelden, en dat het CBPP3-programma wordt 

uitgebreid tot Griekse juridische entiteiten die onder publiek of privaat recht vallen, 

volgens diezelfde toelatingscriteria;" 
 

 

 

7. Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie 

Verslag: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 559, 63, 43 

 


