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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. Belarus 

Ontwerpresoluties: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0197/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Diversen 

Anna Záborská (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0197/2018. 
 

 

2. Filipijnen 

Ontwerpresoluties: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-
0208/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0198/2018 

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

na § 13 1 GUE/NGL HS - 139, 466, 24 

§ 14 2 GUE/NGL so   

1/HS - 170, 443, 17 

2/HS - 77, 492, 67 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  



P8_PV(2018)04-19(VOT)_NL.docx 3 PE 621.176 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 14 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

amendement 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is van mening dat de lopende 

vrijhandelsonderhandelingen moeten worden bevroren in afwachting van een 

verbetering van de mensenrechtensituatie in het land" 

2e deel deze woorden 

 
§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de voortuitgang bij de tenuitvoerlegging van de 

SAP+-regeling weliswaar zeer positief is" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Anna Záborská (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0198/2018. 
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3. Situatie in de Gazastrook 

Ontwerpresoluties: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-

0212/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0191/2018 

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 524, 30, 92 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 3, overweging E 
 

Diversen 

Amendement 1 is ingetrokken. 

Bart Staes (Verts/ALE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0191/2018. 
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4. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft 

de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 562, 58, 22 

 

 

5. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

of terrorismefinanciering ***I 

Verslag: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 574, 13, 60 

 

 

6. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens 

daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke 

voertuigen zijn bestemd ***I 

Verslag: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 356 commissie HS + 547, 83, 16 

 

 

7. Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I 

Verslag: Martin Häusling (A8-0311/2015) 

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

opmerkingen 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 403 commissie HS + 466, 124, 50 

verklaringen van de 

Commissie 

404 commissie  +  

 

 

8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * 

Verslag: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

24 commissie so   

1 +  

2/ES + 331, 311, 9 

28 commissie so   

1 +  

2/ES - 283, 362, 3 

30 commissie so   

1 +  

2/ES - 309, 322, 17 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 452, 156, 39 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "inzake loontransparantie en salarisaudits" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bijvoorbeeld middels verbeterde toegang tot 

relevante informatie in bedrijven en de invoering van bepalingen voor de participatie 

van werknemers in zaken die het bedrijf aangaan." 

2e deel deze woorden 
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amendement 30 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals migranten of etnische minderheden" 

2e deel deze woorden 
 

 

9. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - 

Europees Parlement 

Verslag: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 1 EFDD  -  

§ 4 2 EFDD  -  

18 ENF HS - 76, 552, 16 

§ 8 12 PPE ES + 316, 292, 29 

§ 13 3 EFDD  -  

19 ENF HS - 81, 547, 14 

§ 14 20 ENF  -  

na § 21 4 EFDD HS - 231, 330, 78 

§ 24 21 ENF HS - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 491, 101, 35 

na § 28 6 EFDD HS - 134, 438, 57 

22 ENF HS - 95, 495, 44 

§ 30 13 PPE so   

1/ES + 377, 229, 27 

2/ES + 350, 262, 23 

§ 31 24 Verts/ALE HS - 265, 336, 40 

14 PPE ES + 342, 284, 20 

na § 31 25 Verts/ALE HS - 226, 369, 47 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

26 Verts/ALE HS - 270, 354, 20 

§ 32 15S PPE ES - 300, 336, 5 

na § 32 23 ENF HS - 130, 471, 41 

§ 33 27 Verts/ALE HS - 206, 404, 18 

§ 34 16 PPE ES - 273, 317, 48 

§ 36 17 PPE ES - 233, 385, 29 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 407, 208, 28 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 575, 28, 40 

na § 38 7 EFDD HS - 130, 473, 36 

na § 45 8 EFDD HS - 108, 491, 37 

na § 46 28 Verts/ALE  -  

na § 52 9 EFDD  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 455, 123, 72 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 24 - 25, 26, 27, § 38 

EFDD: amendementen 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL: amendement 6, § 36 

ECR, PPE: § 26 

ENF: amendementen 18, 19, 21, 22, 23 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 36 

PPE: § 26 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

amendement 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zonder dat hierdoor voor de administratie van het 

Parlement extra kosten of administratieve lasten ontstaan" en "hetgeen ingaat tegen 

de regeling tot verlaging van het aantal personeelsleden" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Amendementen 10 en 11 zijn ingetrokken. 
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10. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese 

bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot 

intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken ***I 

Verslag: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 320, 312, 17 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

eindstemming 

 

Diversen 

Het verzoek om in stemming te brengen werd ingediend door de S&D-, Verts/ALE- en 

GUE/NGL-Fractie (artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement). 
 

 

11. Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse 

journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová 

Ontwerpresolutie: B8-0186/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0186/2018  

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

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 417, 178, 48 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 636, 1, 12 

2/HS + 527, 87, 29 

na § 13 1 EFDD ES + 379, 230, 39 

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1/HS + 515, 117, 16 

2/HS + 526, 89, 26 

§ 17 3 Verts/ALE ES + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 477, 116, 15 

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 529, 90, 23 

overw L 2 Verts/ALE ES + 331, 266, 42 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 402, 206, 35 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 573, 27, 47 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 8 (2e deel), 16 (2e deel), 20, overw G, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 20, overw G 

S&D: overwegingen N, Q 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 8 
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1e deel "wijst erop dat klokkenluiders een cruciale informatiebron zijn gebleken voor 

onderzoeksjournalistiek en voor een onafhankelijke pers en dat het waarborgen van 

de vertrouwelijkheid van bronnen fundamenteel is voor de persvrijheid; benadrukt 

daarom dat klokkenluiders bijdragen tot de democratie, de transparantie van het 

beleid en de economie, en de voorlichting van het publiek; verzoekt de Slowaakse 

autoriteiten en alle EU-lidstaten te zorgen voor de bescherming van de persoonlijke 

veiligheid en de bestaansmiddelen van onderzoeksjournalisten en klokkenluiders;" 

2e deel "verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een doeltreffende, 

alomvattende en horizontale EU-richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders, 

waarin de aanbevelingen van de Raad van Europa en de resoluties van het Parlement 

van 14 februari 2017 en 24 oktober 2017 volledig worden onderschreven;" 

 
§ 16 

1e deel "verzoekt de Raad samen te werken met de deelnemende lidstaten om zo spoedig 

mogelijk een Europees openbaar ministerie in het leven te roepen" 

2e deel "met het oog op een gecoördineerde bestrijding van fraude in de EU en andere 

misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden" 

 

S&D: 

§ 4 

1e deel "verzoekt de Slowaakse procureur-generaal de strafrechtelijke klacht die door Jan 

Kuciak was ingediend nadat hij was bedreigd, opnieuw te bekijken" 

2e deel "en de rapporten te onderzoeken waaruit blijkt dat persoonlijke informatie is gelekt 

nadat Jan Kuciak verschillende verzoeken om vrijheid van informatie bij de 

Slowaakse autoriteiten had ingediend;" 

 
§ 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en waarin wordt gesteld dat de selectie van 

hoofdaanklagers naar wordt aangenomen sterk gepolitiseerd is en dat er een aantal 

beschuldigingen van corruptie tegen hoge ambtenaren zijn geweest die niet hebben 

geleid tot een behoorlijk onderzoek" 

2e deel deze woorden 

 
overw V 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat bovendien de selectie van 

hoofdaanklagers als sterk gepolitiseerd werd omschreven" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Amendementen 5 t/m 8 zijn geannuleerd. 
 

 

12. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke 

organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese 

Unie bevorderen 

Ontwerpresolutie: B8-0189/2018 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0189/2018  

(Commissie LIBE) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 489, 137, 14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming 
 

 

13. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en 

gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije 

Ontwerpresolutie: B8-0194/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie B8-0194/2018 

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

voor § 1 2 ENF  -  

§ 1 3 ENF  -  

na § 3 4 ENF  -  

5 ENF HS - 90, 524, 12 

vóór overw A 1 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 607, 7, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: eindstemming 

ENF: amendement 5 
 

Diversen 

Ontwerpresolutie B8-0196/2018 is ingetrokken. 
 

 

14. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen 

Verslag: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 479, 112, 25 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 4 ALDE  -  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 393, 129, 101 

§ 16 5 ALDE ES - 199, 414, 5 

§ 17 6S ALDE  -  

§ 18 7 ALDE so   

1 -  

2 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 22 8 ENF HS - 128, 479, 12 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 456, 115, 47 

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 347, 244, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw N 1 ALDE ES - 210, 373, 28 

overw O 2S ALDE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw P 3 ALDE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 309, 273, 34 

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 301, 253, 64 

overw Y § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 518, 50, 46 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 1, 14 (2e deel), overw I (2e deel), R 

ENF: amendement 8 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw E, J, Y 

ECR: § 1, overw K, R, U 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overw A 

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

2e deel dit woord 

 

S&D: 

amendement 7 

1e deel Gehele tekst zonder de schrapping van het woord "hoofdzakelijk" 

2e deel Schrapping van het woord "hoofdzakelijk" 
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ECR: 

§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de duidelijke afbakening" 

2e deel deze woorden 

 
§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onderstreept dat het beperkte gebruik van de 

gelekaartprocedure zou kunnen betekenen dat het subsidiariteitsbeginsel over het 

algemeen wordt geëerbiedigd binnen de EU; is daarom van mening dat procedurele 

tekortkomingen in het EWS niet beschouwd moeten worden als sluitend bewijs dat 

het beginsel van subsidiariteit niet wordt nageleefd;" 

2e deel deze woorden 

 
overw I 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "als natuurlijke vertegenwoordigers van het 

Europese volk;" 

2e deel deze woorden 

 
overw O 

1e deel "overwegende dat het EWS kan worden aangevuld door het systeem dat nationale 

parlementen momenteel in staat stelt constructieve voorstellen ter overweging bij de 

Commissie in te dienen,"  

2e deel "met inachtneming van het initiatiefrecht van de Commissie" 

 
overw P 

1e deel "overwegende dat verscheidene nationale parlementen belangstelling hebben 

getoond voor een instrument ter verbetering van de politieke dialoog, waarmee zij de 

mogelijkheid zouden krijgen om de Commissie constructieve voorstellen ter 

behandeling te geven," 

2e deel "na de steun van het Europees Parlement te hebben verkregen" en "met 

inachtneming van het initiatiefrecht van de Commissie;" 

 

PPE, ECR: 

§ 18 

1e deel "pleit, in overeenstemming met de politieke dialoog die in 2016 door de Commissie 

is opgestart, voor het volledig gebruik van het systeem waarbij de nationale 

parlementen constructieve voorstellen kunnen indienen bij de Commissie met als 

doel het Europees debat en de initiatiefbevoegdheid van de Commissie positief te 

beïnvloeden; stelt in dit verband voor dat de Commissie over de 

beoordelingsvrijheid beschikt om ofwel deze voorstellen mee te nemen, ofwel een 

formeel antwoord uit te spreken waarbij zij de redenen uiteenzet om de voorstellen 

niet op te volgen;" 

2e deel "wijst erop dat een dergelijke procedure niet kan bestaan uit een recht om 

initiatieven in te dienen of een recht om wetgeving in te trekken of te wijzigen, 

aangezien dit de Uniemethode en de verdeling van de bevoegdheden tussen het 

nationale en het Europese niveau zou ondergraven en derhalve in strijd zou zijn met 

de Verdragen;" 

3e deel "pleit er tegelijkertijd voor om er in het geval van een toekomstige herziening van de 

Verdragen voor te zorgen dat het recht van wetgevend initiatief hoofdzakelijk het 

Europees Parlement toekomt, als rechtstreekse vertegenwoordiger van de EU-

burger;" 
 

 

15. Jaarverslag over het mededingingsbeleid 
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Verslag: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 296, 303, 7 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 575, 7, 16 

3 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 288, 293, 8 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 319, 236, 32 

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 69 1 Verts/ALE HS + 284, 273, 30 

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 230, 328, 28 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 80 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 445, 104, 38 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1, § 6 

GUE/NGL: § 19 (2e deel) 
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Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: §§ 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: § 6 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL 

§ 19 

1e deel "meent dat de Commissie moet nagaan of de NMA's, om hun werk volledig 

onafhankelijk te kunnen verrichten, met voldoende financiële, personele en 

technische middelen uitgerust zijn en of de verkiezing of benoeming van hun 

directeuren en het hogere management op transparante wijze gebeurt en niet politiek 

wordt beïnvloed; onderstreept dat de autonomie van de NMA's, ook in budgettaire 

zin, essentieel is voor een doeltreffende handhaving van het mededingingsrecht van 

de EU; roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat de NMA's een jaarverslag 

publiceren waarin statistieken en een onderbouwde synthese van hun activiteiten zijn 

opgenomen, en verzoekt de Commissie jaarlijks een verslag over deze centrale 

punten aan het Parlement voor te leggen;" 

2e deel "is van mening dat de NMA's moeten beschikken over procedures die waarborgen 

dat hun personeelsleden en directeuren gedurende een redelijke termijn na hun 

vertrek geen functies aanvaarden die aanleiding kunnen geven tot een 

belangenconflict in verband met een specifieke zaak waarbij zij bij de NMA 

betrokken zijn geweest;" 

3e deel "benadrukt het belang van het ECN, dat een platform biedt voor regelmatige 

uitwisselingen tussen de Commissie en de NMA's, teneinde een doeltreffende en 

consequente toepassing van de mededingingsregels te garanderen; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met de opvatting van de NMA's;" 
 

 

16. Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in 

Europa 

Ontwerpresoluties: B8-0188/2018, B8-0195/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0188/2018 

(Commissie ENVI) 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 306, 263, 9 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie B8-0195/2018  

(ENF-Fractie) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 11 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 11 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een beter geharmoniseerd en beter afgestemd 

vaccinatieschema voor de hele EU te faciliteren" 

2e deel deze woorden 
 

 

17. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel 

Verslag: Soraya Post et  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

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

opmerkingen 

na § 36 2 S&D  -  

overw C 1 S&D ES - 237, 305, 17 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 475, 51, 28 

 

 

 

18. De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up 

Ontwerpresolutie: B8-0190/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0190/2018  

(Commissie CULT) 

na § 9 3 GUE/NGL HS + 276, 226, 44 

overw A 1 GUE/NGL HS + 311, 186, 49 

na overw A 2 GUE/NGL HS - 87, 445, 16 

overw D § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overw D 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het vergroten van de inzetbaarheid en het 

concurrentievermogen" 

2e deel deze woorden 

 


