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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. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene 

doelstelling ***I 

Verslag: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 489, 102, 23 

 

 

2. Hervorming van het kiesrecht van de Europese Unie *** 

Aanbeveling: Jo Leinen en Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018) (meerderheid van de leden van het 
Parlement vereist) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 397, 207, 62 

 

 

 

3. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** 

Aanbeveling: László Tőkés (A8-0177/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 573, 50, 45 

 

 

 

4. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) 

Verslag: László Tőkés (A8-0179/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 536, 119, 13 

na § 20 1 ENF HS - 146, 486, 33 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 ENF HS - 125, 489, 41 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 598, 52, 27 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 1, 2 

GUE/NGL: § 19 (2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 19 

1e deel "pleit voor verdere inspanningen om nauwer samen te werken op het vlak van het 

voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten zoals terrorisme, georganiseerde 

misdaad, cybercriminaliteit en grensoverschrijdende misdaad," 

2e deel "en doet een beroep op Armenië zich meer te conformeren aan het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU;" 
 

 

5. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** 

Aanbeveling: Tokia Saïfi (A8-0222/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 565, 75, 34 

 

 

 

6. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (resolutie) 

Verslag: Tokia Saïfi (A8-0224/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 576, 69, 35 

 

 

7. Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van 

concessies (toetreding van Kroatië) *** 

Aanbeveling: Daniel Caspary (A8-0220/2018) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 621, 40, 15 

 

 

 

8. Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese 

Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen ***I 

Verslag: Gabriel Mato en Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-10 commissie  +  

Artikel 1 van de 

ESCB-statuten 

Statuut van de ECB, 

artikel 22 

13rev Verts/ALE HS - 98, 556, 28 

11 commissie  +  

na overw 7 12rev Verts/ALE HS - 287, 332, 63 

stemming: ontwerp van besluit HS + 423, 144, 113 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 12, 13 
 

 

9. Voertuigenbelasting: het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen * 

Verslag: Deirdre Clune (A8-0200/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

4-11 commissie  +  

na overw 1 12 Verts/ALE  -  

overw 2 13 Verts/ALE  -  

overw 3 14 Verts/ALE  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw 4 1 commissie  +  

15 Verts/ALE  -  

overw 5 16 Verts/ALE  -  

2 commissie  +  

na overw 5 3= 

17= 

commissie 

Verts/ALE 

HS + 499, 122, 62 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 492, 108, 82 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 3, 17 
 

 

10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018: opname van het overschot van het 

begrotingsjaar 2017 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 1 ENF HS - 130, 542, 7 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 635, 16, 31 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 586, 63, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 

ECR: § 5 
 

 

11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: uitbreiding van de Faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018) 

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

opmerkingen 

na § 1 2 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 3 1 Verts/ALE HS + 400, 266, 12 

§ 4 3 GUE/NGL  -  

na § 4 4 GUE/NGL ES - 285, 380, 8 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 548, 70, 61 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 
 

 

12. Gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de 

Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de 

Unie, wat betreft Iran 

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: B8-0313/2018 (meerderheid van de leden van het Parlement 

vereist) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0313/2018  

(EFDD) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS - 93, 573, 11 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming 
 

 

13. Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen 

huwelijken 

Verslag: Charles Goerens (A8-0187/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 8, letter h § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 486, 131, 45 

2/ES + 416, 195, 52 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 +  

4 +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 360, 233, 81 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 556, 63, 61 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 

76 leden 

§§ 7, 13, overw L 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

§ 8 h) 

1e deel "zich bij de tenuitvoerlegging van genoemde programma's ook te baseren op 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 5 ("Gendergelijkheid en empowerment voor 

alle vrouwen en meisjes bereiken"), met inbegrip van de toegang tot gezinsplanning, 

het hele aanbod van openbaar en universeel toegankelijke seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg, met inbegrip van moderne anticonceptiemiddelen" 

2e deel "en veilige en legale zwangerschapsonderbreking voor meisjes;" 

3e deel "roept de Europese Commissie en de lidstaten in dit verband op de SheDecides-

beweging te steunen" 

4e deel "en extra financiering beschikbaar te stellen voor internationale hulp voor seksuele 

en reproductieve gezondheidszorg, waaronder veilige abortussen en informatie over 

abortussen, om tegenwicht te bieden aan de "global gag rule" die begin 2017 

opnieuw werd ingevoerd door de regering van de Verenigde Staten;" 

 
§ 10 
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1e deel "is van mening dat de versterking van de positie van vrouwen en meisjes door 

middel van onderwijs, sociale steun en economische kansen een cruciaal instrument 

is om deze praktijken te bestrijden; beveelt aan dat de EU gelijke rechten voor 

vrouwen en meisjes met betrekking tot de toegang tot onderwijs bevordert en 

beschermt, en hierbij in het bijzonder de nadruk te leggen op kosteloos, kwalitatief 

hoogwaardig basis- en middelbaar onderwijs," 

2e deel "en voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid op te nemen in 

lesprogramma's" 

3e deel "en financiële prikkels en/of bijstand te geven aan de families van meisjes om hen te 

motiveren de meisjes in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat zij hun 

school afmaken; benadrukt dat de toegang van minderjarige vluchtelingen tot 

onderwijs moet worden gegarandeerd en dat hun integratie en opname in nationale 

onderwijsstelsels moeten worden bevorderd; erkent dat personen die het risico lopen 

op een kinderhuwelijk, huwelijk op jonge leeftijd of gedwongen huwelijk en zij die 

al op dergelijke wijze in het huwelijk zijn getreden, in termen van toegang tot 

onderwijs, psychosociale bijstand, huisvesting en andere kwalitatief hoogwaardige 

maatschappelijke diensten, evenals toegang tot mentale gezondheidszorg, 

ondersteuning en bescherming nodig hebben;" 

 
overw H 

1e deel "overwegende dat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind wijst op het 

belang van maatregelen om regelmatig schoolbezoek aan te moedigen, en dat veel 

meisjes om een aantal redenen niet naar school gaan, o.a. omdat scholen niet goed 

bereikbaar of erg duur zijn; overwegende dat de consequenties van 

kinderhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken voor 

meisjes onevenredig desastreus zijn en dat deze huwelijken levenslange 

consequenties hebben voor de slachtoffers en de betrokkenen zeer vaak de 

mogelijkheid ontnemen hun studie voort te zetten, aangezien meisjes tijdens de 

voorbereiding van een huwelijk of kort hierna meestal stoppen met naar school gaan; 

overwegende dat onderwijs," 

2e deel "inclusief seksuele voorlichting," 

3e deel "een efficiënt middel is om kinderhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en 

gedwongen huwelijken te voorkomen, omdat toegang tot onderwijs en een degelijke 

opleiding bijdraagt tot emancipatie en arbeidskansen en de keuzevrijheid bevordert 

alsmede het recht op zelfbeschikking en actieve deelname aan de samenleving 

waardoor individuen zich kunnen onttrekken aan elke vorm van curatele die een 

aantasting vormt van hun rechten zonder welke de gezondheid en de economische, 

juridische en maatschappelijke positie van vrouwen en meisjes, maar ook de 

ontwikkeling van de maatschappij als geheel worden belemmerd;" 
 

 

14. De definitie van kmo's 

Ontwerpresoluties: B8-0304/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0304/2018  

(Commissie ITRE) 

§ 4 2 ENF HS - 120, 528, 29 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES +  

2/ES + 366, 296, 17 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 10 1 PPE, ALDE, 

ECR 

ES + 347, 314, 10 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 574, 60, 50 

2/HS - 309, 352, 8 

3/HS + 500, 174, 8 

4/HS - 232, 429, 23 

§ 15 3 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS - 328, 349, 6 

2/HS ↓  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 20 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 2 

EFDD: §§ 12, 15 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 10, 15 

Verts/ALE: §§ 10, 12 

ALDE: § 17 

EFDD: §§ 10, 11, 12, 15, 16 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 15 

1e deel "verzoekt de Commissie de verdiensten te onderzoeken van aanvullende criteria, 

bijvoorbeeld "exportintensief" (hoge exportomzet in verhouding tot het aantal 

werknemers), "in aanzienlijke mate door de eigenaar geleid" en "hoog percentage 

eigen vermogen", waarmee rekening moet worden gehouden bij de indeling van 

ondernemingen, met behoud van duidelijke en samenhangende regels" 

2e deel ", en de resultaten dienovereenkomstig te verwerken;" 

 

Verts/ALE: 

§ 6 

1e deel "benadrukt dat het nodig is de begrippen "verbonden ondernemingen" en 

"partnerondernemingen" en de status van kmo's bij fusies te verduidelijken; acht het 

van cruciaal belang de procedures, de bureaucratie en de toepasselijke regelgeving te 

vereenvoudigen; verzoekt de Commissie in dit verband de toepasselijke regelgeving 

verder te vereenvoudigen" 

2e deel "is van mening dat, als start-ups samenwerken met joint ventures, ondernemingen 

die aan de joint ventures gekoppeld zijn, niet in aanmerking mogen worden 

genomen bij de beoordeling van de kmo-status van de start-up, mits er geen sprake 

is van een kunstmatige constructie en er geen verdere banden zijn tussen de start-up 

en de aangekoppelde ondernemingen" 

 
§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt om een evaluatie van de noodzaak om de 

overgangsperiode te verlengen" 

2e deel deze woorden 

 

EFDD: 

 

Verts/ALE, EFDD: 

§ 4 

1e deel "verzoekt de Commissie na te denken over een actualisering van de definitie van 

kmo's, tevens rekening houdend met de economische prognoses van de Commissie 

ten aanzien van de inflatie en de arbeidsproductiviteit, om ervoor te zorgen dat de 

komende paar jaren niet snel een nieuwe aanpassing nodig is" 
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2e deel "is van mening dat eventuele toekomstige aanpassingen van de definitie van kmo's 

moeten gebeuren op een wijze die de stabiliteit op lange termijn van de definitie 

waarborgt;" 

 

S&D, ALDE, EFDD: 

§ 12 

1e deel "naast het geven van prioriteit aan maatregelen voor Europese kmo's, de start van 

een initiatief te onderzoeken voor groeigerichte midcaps waarbij niet louter 

maatregelen voor kmo's zouden worden gekopieerd, maar zou worden ingegaan op 

de specifieke uitdagingen van midcaps, en dat, uitsluitend gebruik makend van 

nieuwe financiering, betrekking zou hebben op de toegang tot 

onderzoekssamenwerking, digitaliseringsstrategieën en de ontsluiting van 

exportmarkten" 

2e deel "en de ontsluiting van exportmarkten en de versoepeling van de bepalingen 

betreffende gegevensbescherming, indien dit passend en volledig gerechtvaardigd 

is" 

3e deel "betrekking zou hebben op" 

4e deel "en de ontsluiting van exportmarkten en de versoepeling van de bepalingen 

betreffende gegevensbescherming, indien dit passend en volledig gerechtvaardigd 

is" 
 

 

15. Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan 

Verslag: Norica Nicolai (A8-0185/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1, letter n 2 S&D  +  

§ 1, letter t 1 ALDE  +  

3 S&D  +  

§ 1, letter aa § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 564, 69, 47 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 1, letter aa 

1e deel "ook de diversificatie van de Azerbeidzjaanse energiemix te ondersteunen door 

koolstofarme energiebronnen te bevorderen en voorbereidselen te treffen voor de 

koolstofarme maatschappij door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te 

bouwen en het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, mede in het belang 

van de energiezekerheid;" 
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2e deel "de voltooiing van de zuidelijke gascorridor te ondersteunen nadat de belangrijke 

punten van zorg zijn aangepakt die over de klimaatverandering en de gevolgen ervan 

voor de plaatselijke gemeenschappen worden geuit in het besluit van de Europese 

Investeringsbank over de financiering van de trans-Anatolische gaspijpleiding 

(Tanap);" 
 

 

16. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van 

bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I 

Verslag: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

2 

4 

6 

8-9 

11-12 

16 

19 

21 

23 

26-29 

31-36 

38-42 

44-45 

53-69 

94-95 

97 

99-104 

commissie ES + 406, 200, 8 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

1 commissie as +  

13 commissie as +  

14 commissie as +  

15 commissie as +  

18 commissie as +  

20 commissie as +  

22 commissie as +  

25 commissie as +  

30 commissie as +  

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

opmerkingen 

47 commissie as +  

48 commissie as +  

49 commissie as +  

50 commissie as +  

51 commissie as +  

52 commissie as +  

98 commissie as +  

artikel 1, § 1, punt 3, 

letter a 

Richtlijn 2006/22/EG 

artikel 2, § 1, alinea 2 

120 commissie 

EMPL 

ES - 306, 336, 3 

artikel 1, § 1, punt 4 

Richtlijn 2006/22/EG 

artikel 6, § 1 

43 commissie ES + 362, 274, 22 

121 commissie 

EMPL 

 ↓  

artikel 1, § 1, punt 6, 

letter a 

Richtlijn 2006/22/EG 

artikel 8, § 1, punt b 

46 commissie ES + 384, 269, 3 

122 commissie 

EMPL 

 ↓  

artikel 1, § 1, punt 7, 

letter a 

Richtlijn 2006/22/EG 

artikel 9, § 1, alinea 2 

123 commissie 

EMPL 

ES - 314, 345, 5 

artikel 1, § 1, punt 7, 

letter c 

Richtlijn 2006/22/EG 

artikel 9, § 4 

124 commissie 

EMPL 

 -  

artikel 1, § 1, punt 7, 

letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 2006/22/EG 

artikel 9, § 5 bis 

(nieuw) 

125 commissie 

EMPL 

HS - 318, 339, 8 

art 2, § 1 126 commissie 

EMPL 

 -  

artikel 2, § 1 bis 

(nieuw) 

127 commissie 

EMPL 

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

opmerkingen 

128 commissie 

EMPL 

HS + 541, 116, 8 

artikel 2, § 2, alinea 1 70 commissie HS - 332, 333, 8 

150 meer dan 

38 leden 

so   

1/HS + 335, 333, 4 

2/HS - 268, 402, 6 

162S ENF HS ↓  

129= 

142= 

commissie 

EMPL 

Verts/ALE 

HS ↓  

160= 

169cp= 

S&D 

GUE/NGL 

HS ↓  

156 PPE HS ↓  

171 meer dan 

38 leden 

 ↓  

artikel 2, § 2, alinea 2 71S= 

165S= 

commissie, 

meer dan 38 

leden 

 ↓  

166 meer dan 

38 leden 

HS ↓  

143 Verts/ALE ES - 248, 401, 24 

169cp GUE/NGL HS ↓  

163 ENF HS ↓  

157 PPE HS ↓  

172 meer dan 

38 leden 

 ↓  

151 meer dan 

38 leden 

ES - 248, 408, 23 

artikel 2, § 2, alinea 2 

bis (nieuw) 

130 commissie 

EMPL 

HS ↓  

76 commissie HS + 573, 97, 10 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

77 commissie ES + 365, 311, 6 

167 GUE/NGL HS ↓  

artikel 2, § 3 72S-

75S 

commissie ES + 380, 294, 7 

152-

155 

meer dan 

38 leden 

 ↓  

158= 

173= 

PPE 

38+MEPs 

 ↓  

159= 

174= 

PPE 

38+MEPs 

 ↓  

artikel 2, § 3 bis 

(nieuw) 

131= 

144= 

EMPL 

Verts/ALE 

 ↓  

168 GUE/NGL HS ↓  

170 GUE/NGL  ↓  

artikel 2, § 4 78 commissie ES + 391, 264, 24 

79-88 commissie  +  

89 commissie  +  

90 commissie ES + 406, 270, 6 

132rev

= 

145= 

commissie 

EMPL 

Verts/ALE 

so   

1/HS ↓  

2 ↓  

164 ENF  ↓  

artikel 2, § 4 bis 

(nieuw) 

133= 

146= 

commissie 

EMPL 

Verts/ALE 

HS - 324, 350, 8 

134 commissie 

EMPL 

ES - 266, 375, 41 

135 commissie 

EMPL 

 -  

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

opmerkingen 

EMPL 
1/HS - 304, 378, 4 

2 ↓  

137= 

147= 

commissie 

EMPL 

Verts/ALE 

HS - 301, 360, 25 

96 commissie  +  

artikel 2, § 5 138S commissie 

EMPL 

 -  

91 commissie  +  

92-93 commissie  +  

artikel 2, § 5 bis 

(nieuw) 

139 commissie 

EMPL 

ES + 462, 220, 3 

140 commissie 

EMPL 

 -  

artikel 4, § 1, alinea 2 

bis (nieuw) 

141= 

148= 

commissie 

EMPL 

Verts/ALE 

 -  

overw 1 105 commissie 

EMPL 

 -  

3 commissie  +  

overw 1 bis (nieuw) 106 commissie 

EMPL 

 -  

overw 2 107 commissie 

EMPL 

ES - 306, 373, 7 

5 commissie  +  

overw 2 bis (nieuw) 108 commissie 

EMPL 

 -  

overw 3 7 commissie  +  

109 commissie 

EMPL 

 ↓  

overw 5 10 commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

110 commissie 

EMPL 

 ↓  

overw 6 111 commissie 

EMPL 

 -  

overw 9 17 commissie ES + 343, 311, 32 

112 commissie 

EMPL 

 ↓  

overw 9 bis (nieuw) 113 commissie 

EMPL 

ES + 368, 309, 9 

overw 10 114 commissie 

EMPL 

HS - 296, 371, 15 

overw 11 115 commissie 

EMPL 

 -  

overw 12 116 commissie 

EMPL 

HS - 312, 340, 29 

24 commissie so   

1 +  

2/ES + 364, 309, 12 

161 ENF HS ↓  

149 meer dan 

38 leden 

 ↓  

overw 13 117 commissie 

EMPL 

 -  

overw 13 bis (nieuw) 118 commissie 

EMPL 

ES - 324, 357, 3 

119 commissie 

EMPL 

 -  

stemming: voorstel van de Commissie HS - 286, 390, 9 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 70, 129 

ENF: amendementen 161, 162, 163 

Verts/ALE: amendementen 137, 142, 157 

S&D: amendementen 70, 76, 129/142, 150, 156, 157, 160/ 169 DD, 166 

GUE/NGL: amendementen 70, 114, 116, 125, 127, 128, 129, 130, 132 (1e deel), 133, 136 (1e 
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deel), 137, 167, 168, 169 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendement 25 

S&D: amendementen 1, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 30, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 78, 89, 90, 91, 

98 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

amendement 24 

1e deel "Dergelijke evenwichtige criteria moeten gebaseerd zijn op het concept van 

voldoende verbondenheid van een bestuurders met het grondgebied van een 

gastlidstaat. Er is sprake van voldoende verbondenheid bij cabotage zoals 

gedefinieerd bij de Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 1073/2009, aangezien de 

volledige vervoersoperatie plaatsvindt in een gastlidstaat." 

2e deel "Bijgevolg dienen Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU van toepassing te 

zijn op cabotage. Bovendien moeten de terbeschikkingstellingsregels tevens van 

toepassing zijn op het wegtraject in het kader van gecombineerd vervoer als bedoeld 

in Richtlijn 1992/106/EG, mits dat wegtraject binnen dezelfde lidstaat wordt 

afgelegd." 

 

ALDE: 

amendement 150 

1e deel "De lidstaten passen de punten b) en c) van de eerste alinea van artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 96/71/EG niet toe op doorvoer en op bestuurders in de wegvervoersector 

die voor de in artikel 1, lid 3, onder a) en b), bedoelde ondernemingen werken, 

wanneer zij internationale vervoersactiviteiten en cabotage verrichten zoals 

gedefinieerd in de Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 1073/2009 als de periode 

waarin die bestuurders voor de uitvoering van die activiteiten op hun grondgebied 

ter beschikking zijn gesteld, korter is dan of even lang is als 10 dagen in het geval 

van internationale vervoersactiviteiten 

2e deel "en langer dan de tijdsdrempel als bedoeld in artikel 8, lid 2, van de herziene 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 in één kalendermaand." 

 

GUE/NGL: 

amendement 132 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "via het Informatiesysteem interne markt (IMI)" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 136 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "tot het IMI" 

2e deel deze woorden 
 

 

17. Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en 

plaatsbepaling door middel van tachografen ***I 

Verslag: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 

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

opmerkingen 

voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 



P8_PV(2018)07-04(VOT)_NL.docx 19 PE 624.847 

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

opmerkingen 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

100 Verts/ALE HS - 167, 499, 8 

Ontwerp van wetgevingshandeling 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-7 

12-17 

19-22 

24 

26-27 

29-30 

40 

48-53 

55-57 

59-60 

64-68 

70-79 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

23 commissie as +  

33 commissie as +  

34 commissie as +  

35 commissie as/ES + 374, 268, 44 

36 commissie as +  

38 commissie as +  

42 commissie so   

1/HS + 358, 318, 8 

2/HS - 290, 370, 8 

46 commissie as +  

47 commissie as +  

61 commissie as +  

62 commissie as +  

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

opmerkingen 

artikel 1, § 1, voor 

punt 1  

Verordening (EG) nr. 

561/2006 

artikel 2, § 1, punt a 

88 commissie 

EMPL 

HS - 300, 378, 6 

artikel 1, § 1, voor 

punt 1  

Verordening (EG) nr. 

561/2006 

artikel 2, § 1, na punt a 

25 commissie  +  

artikel 1, § 1, voor 

punt 1  

Verordening (EG) nr. 

561/2006 

artikel 3, § 1, punt aa 

114 meer dan 

38 leden 

 +  

artikel 1, § 1, punt 1  

Verordening (EG) nr. 

561/2006 

artikel 3, punt h 

89 commissie 

EMPL 

 -  

artikel 1, § 1, punt 2  

Verordening (EG) nr. 

561/2006 

artikel 4, § 1, punt r 

90 commissie 

EMPL 

HS - 326, 347, 9 

artikel 1, § 1, na punt 2  

Verordening (EG) nr. 

561/2006 

artikel 4, § 1, na punt r 

28= 

91= 

commissie 

commissie 

EMPL 

HS + 534, 124, 27 

92 commissie 

EMPL 

HS - 315, 357, 8 

artikel 1, § 1, na punt 2  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 6, § 1 

102 Verts/ALE HS - 281, 370, 26 

artikel 1, § 1, na punt 2  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 6, § 2 

103 Verts/ALE HS - 296, 354, 27 

artikel 1, § 1, na punt 2  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 6, § 3 

104 Verts/ALE HS - 272, 379, 28 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 1, § 1, na punt 3  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 7, § 1 

105 Verts/ALE HS - 276, 374, 28 

artikel 1, § 1, na punt 3  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 7, § 2 

106 Verts/ALE HS - 282, 375, 26 

artikel 1, § 1, na punt 4  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 7, § 3 

93 commissie 

EMPL 

 -  

artikel 1, § 1, punt 5, 

letter a  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 6, § 6, sub § 1 

94S commissie 

EMPL 

HS + 479, 192, 10 

31 commissie  ↓  

32 commissie  ↓  

artikel 1, § 1, punt 5, 

letter b  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 8, § 7 

95 commissie 

EMPL 

HS - 310, 335, 40 

37 commissie  +  

artikel 1, § 1, punt 5, 

letter c  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 8, § 8 bis, 

inleidende formule 

39 commissie so   

1/HS + 566, 112, 6 

2/HS + 465, 199, 7 

115 meer dan 

38 leden 

 ↓  

96 commissie 

EMPL 

HS + 333, 323, 25 

artikel 1, § 1, punt 5, 

letter c  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 8, § 8 bis, punt 

b 

112 ENF HS - 53, 488, 33 

41 commissie  +  

artikel 1, § 1, punt 5, 

letter c  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

101 meer dan 

38 leden 

ES - 281, 400, 1 

113 ENF HS - 90, 432, 44 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 8, § 8 ter 
43+44 commissie HS + 351, 319, 8 

97 commissie 

EMPL 

HS ↓  

artikel 1, § 1, na punt 5  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

na artikel 8 

45cp1 commissie so   

1/HS + 378, 294, 8 

2/HS - 304, 363, 8 

98 commissie 

EMPL 

 -  

45cp2 commissie  +  

45cp3 commissie  +  

118 meer dan 

38 leden 

 ↓  

artikel 1, § 1, punt 6  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 9, § 1 

99 commissie 

EMPL 

 -  

artikel 1, § 1, punt 9  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

artikel 15 

54 commissie  +  

107 Verts/ALE HS ↓  

artikel 1, § 1, na punt 

12  

Verordening (EG) nr. 

561/2006  

Bijlage 

58cp1 commissie  +  

116 meer dan 

38 leden 

 ↓  

58cp2 commissie  +  

artikel 2, § 1, voor 

punt 1  

Verordening (EG) nr. 

165/2014  

artikel 4, na § 4 

63 commissie  +  

117 meer dan 

38 leden 

 ↓  

na overw 1 80 commissie 

EMPL 

 -  

na overw 2 108 ENF HS - 98, 446, 35 

na overw 4 8 commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw 5 109 ENF HS - 52, 479, 40 

81 commissie 

EMPL 

ES - 168, 504, 9 

9 commissie  +  

overw 6 82 commissie 

EMPL 

HS ↓  

10 commissie  +  

na overw 6 11 commissie  +  

110 ENF HS ↓  

overw 7 83 commissie 

EMPL 

HS + 342, 318, 21 

111 ENF HS - 92, 433, 40 

na overw 7 18= 

84= 

commissie 

commissie 

EMPL 

 +  

na overw 11 85 commissie 

EMPL 

 -  

86 commissie 

EMPL 

 +  

87 commissie 

EMPL 

ES - 299, 361, 14 

stemming: voorstel van de Commissie HS - 229, 422, 30 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 94 

Verts/ALE: amendementen 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 

ENF: amendementen 108, 109, 110, 111, 112, 113 

GUE/NGL: amendementen 43+44, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97 

S&D: amendementen 42, 45 DD 1, 82, 94, 96 

ECR: amendementen 39, 42 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 8, 23, 25, 38, 61, 62, 63, 69 

Verts/ALE: amendementen 33, 42 

S&D: amendementen 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 47 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 
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amendement 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verkorte wekelijkse rusttijden" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 42 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en verkorte wekelijkse rusttijden" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 45 DD 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en verkorte wekelijkse rusttijden" 

2e deel deze woorden 
 

 

18. Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I 

Verslag: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

2-3 

6 

10 

12 

15 

17 

19-20 

23 

25-38 

40-42 

49-50 

52 

54-55 

58 

60-70 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

4 commissie as +  

9 commissie as +  

11 commissie as +  

13 commissie as +  

14 commissie as +  

16 commissie as +  

21 commissie HS + 552, 107, 18 

22 commissie as +  

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

opmerkingen 

51 commissie as +  

59 commissie as +  

artikel 1, § 1, punt 2  

Verordening (EG) nr. 

1071/2009  

artikel 3, § 2 

98S ENF HS - 96, 458, 30 

artikel 1, § 1, punt 3  

Verordening (EG) nr. 

1071/2009 

artikel 5, na punt a 

102 GUE/NGL HS - 294, 370, 10 

18 commissie HS + 405, 254, 21 

108 meer dan 

38 leden 

 ↓  

artikel 1, § 1, punt 5, 

letter a  

Verordening (EG) nr. 

1071/2009  

artikel 7, § 1 

74= 

86= 

ECR 

meer dan 38 

leden 

ES - 221, 451, 5 

24 commissie  +  

artikel 1, § 1, punt 16  

Verordening (EG) nr. 

1071/2009  

artikel 26, §§ 3-4 

75-80 

87-92 

ECR 

meer dan 38 

leden 

ES - 231, 439, 8 

43 commissie  +  

44 commissie  +  

45 commissie  +  

46 commissie  +  

47 commissie  +  

48 commissie  +  

artikel 2, § 1, na letter 

a  

Verordening (EG) nr. 

1072/2009  

artikel 1, § 5, punt c 

93 meer dan 

38 leden 

 -  

53 commissie  +  

artikel 2, § 1, punt 5, 

letter a  

Verordening (EG) nr. 

1072/2009  

artikel 8, § 2 

81 ECR ES - 238, 424, 18 

99 ENF HS - 63, 476, 33 

103+ 

104+ 

105 

GUE/NGL HS - 305, 369, 9 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

82 Verts/ALE HS - 303, 369, 9 

100 S&D HS - 266, 388, 27 

56 commissie ES - 298, 361, 20 

109 meer dan 

38 leden 

ES - 296, 367, 16 

94 meer dan 

38 leden 

ES - 291, 371, 14 

57 commissie ES - 329, 344, 4 

overw 2 71 ECR ES - 202, 469, 9 

83 meer dan 

38 leden 

 -  

1 commissie  +  

overw 3 95 ENF HS - 86, 461, 23 

overw 8 101 S&D HS - 237, 432, 11 

overw 10 72= 

84= 

ECR 

meer dan 38 

leden 

 -  

5 commissie  +  

overw 13 7= 

96= 

commissie 

ENF 

HS + 346, 319, 10 

overw 14 73= 

85= 

ECR 

meer dan 38 

leden 

ES - 261, 407, 14 

106= 

107= 

GUE/NGL ES - 275, 399, 9 

97 ENF HS - 63, 456, 47 

8 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie HS - 103, 551, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 18, 21 

Verts/ALE: amendementen 82, 100, 101 

ENF: amendementen 95, 96, 97, 98, 99 
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GUE/NGL: amendementen 102, 103, 104, 105 
 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 38 

leden: 

amendement 18 

ECR: amendementen 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

51, 53, 56, 57, 59 
 

 

19. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en 

Jordanië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de 

bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0232/2018) 

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

opmerkingen 

na § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 542, 89, 35 

 

 

 

20. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Turkije 

op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0233/2018) 

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

opmerkingen 

na § 24 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 538, 110, 24 

 

 

 

21. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Israël 

op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0235/2018) 



P8_PV(2018)07-04(VOT)_NL.docx 28 PE 624.847 

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

opmerkingen 

na § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 547, 104, 21 

 

 

 

22. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Tunesië 

op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0237/2018) 

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

opmerkingen 

na § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 541, 94, 34 

 

 

 

23. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en 

Marokko op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de 

bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0238/2018) 

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

opmerkingen 

na § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 532, 103, 32 

 

 

 

24. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en 

Libanon op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de 

bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0234/2018) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 536, 99, 34 

 

 

 

25. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Egypte 

op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0236/2018) 

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

opmerkingen 

na § 21 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 527, 109, 24 

 

 

 

26. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Algerije 

op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van 

zware criminaliteit en terrorisme 

Verslag: Claude Moraes (A8-0239/2018) 

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

opmerkingen 

na § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 506, 97, 30 

 


