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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. Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie 

Ontwerpresoluties: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0364/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo 

Ontwerpresoluties: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 
B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 10 
 

Jordi Solé (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0371/2018. 
 

 

3. Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha 

Ontwerpresoluties: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 

B8-0377/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0366/2018 

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

na § 9 1 GUE/NGL  -  

na § 10 2 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Diversen 

Jordi Solé (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie RC-B8-0366/2018. 
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4. Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië * 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 541, 21, 17 

 

 

5. De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede 

het vrije verkeer van die gegevens *** 

Verslag: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 118 commissie HS + 527, 51, 27 

verklaringen van de 

Commissie 

119 commissie  +  

 

 

6. Eén digitale toegangspoort ***I 

Verslag: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

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 

174 EFDD HS - 55, 534, 18 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 173 commissie HS + 539, 61, 17 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 174 
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7. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in 

het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I 

Verslag: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 420, 186, 22 

 

 

8. De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van 

de EU daarop 

Ontwerpresoluties: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 
B8-0394/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0388/2018 

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

na § 3 4 ENF HS - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL HS - 177, 311, 137 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 289, 329, 14 

na overw C 1 ENF HS - 82, 540, 9 

2 ENF HS - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE ES + 354, 277, 3 

na overw D 3 ENF HS - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL HS - 183, 309, 135 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0388/2018  ECR  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: overw C (2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

overw C 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en overwegende dat deze situaties" en "tot op 

zekere hoogte zowel onvoorspelbaar als onvermijdelijk zijn;" 

2e deel deze woorden 
 

 

9. Dreigende sloop van Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen 

Ontwerpresoluties: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 
B8-0389/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0384/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel) ES + 320, 277, 34 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  
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Diversen 

Jordi Solé (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie RC-B8-0384/2018. 
 

 

10. Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie 

Verslag: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF HS - 76, 544, 5 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

overw P 3 EFDD  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 597, 15, 25 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vistuig en" en "afval dat wordt ingezameld bij 

schoonmaakwerkzaamheden niet onder een vergoedingsregeling valt en" 

2e deel "vistuig en" 

3e deel "afval dat wordt ingezameld bij schoonmaakwerkzaamheden niet onder een 

vergoedingsregeling valt en" 
 

 

11. Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving 

Ontwerpresolutie: B8-0363/2018 

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

opmerkingen 

ontwerpresolutie B8-0363/2018 

(Commissie ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE ES + 414, 213, 8 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

 

12. Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie 

Verslag: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 367, 250, 16 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 589, 12, 36 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

§ 63 

 

 

13. Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU 

Verslag: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 525, 32, 78 

 

 

14. Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 

Verslag: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming 
HS/ES - opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2 + 
 

3/ES + 
312, 300, 24 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming 
HS/ES - opmerkingen 

na § 7 2 GUE/NGL HS + 
360, 243, 26 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2 - 
 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2/ES - 
293, 329, 2 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2/ES - 
186, 443, 2 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1/ES + 
317, 282, 26 

2/HS - 
190, 415, 16 

3/ES + 
324, 263, 44 

na § 34 1 PPE so  
 

1 + 
 

2 + 
 

na § 36 3 GUE/NGL HS + 
317, 294, 20 

4 GUE/NGL HS + 
311, 289, 31 

na § 39 5 GUE/NGL HS - 
97, 440, 94 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2/HS - 
210, 399, 22 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2 + 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming 
HS/ES - opmerkingen 

3 + 
 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2 + 
 

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so  
 

1 + 
 

2 + 
 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 529, 34, 63 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (2e deel), 42 (2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 8 

1e deel "herinnert eraan dat het voorzorgsbeginsel een algemeen beginsel van de Unie is dat 

is opgenomen in artikel 191 van het EU-Verdrag en dat het bedoeld is om een hoog 

niveau van milieubescherming te waarborgen dankzij preventieve besluiten" 

2e deel "bij risico's; herinnert eraan dat dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel 

opvallend afwezig is in het algemeen kader voor risicoanalyse inzake 

bestrijdingsmiddelen;" 

 
overw A 

1e deel "overwegende dat de evaluatie van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 

nr. 1107/2009 (hierna de "verordening") heeft aangetoond" 

2e deel "dat de doelstellingen betreffende de bescherming van de gezondheid van mens en 

dier en van het milieu niet volledig worden verwezenlijkt en" 

3e deel "dat er verbeteringen kunnen worden aangebracht om alle doelstellingen van de 

verordening te behalen;" 

 
overw C 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "geen voldoening schenkt en" 

2e deel deze woorden 

 
overw J 

1e deel "overwegende dat er geconstateerd is dat het optreden van de nationale bevoegde 

autoriteiten een belangrijke factor is die van invloed is op de evaluatie van 

werkzame stoffen; overwegende dat er substantiële verschillen zijn tussen de 

lidstaten met betrekking tot aanwezige expertise en personeel; overwegende dat de 

verordening en de relevante ondersteunende wettelijke vereisten niet op uniforme 

wijze in alle lidstaten worden uitgevoerd" 

2e deel "en dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de gezondheid en het milieu;" 
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GUE/NGL: 

amendement 1 

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

2e deel dit woord 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is in dit opzicht ingenomen met het feit dat de 

Commissie in haar Refit-evaluatie van de algemene levensmiddelenwetgeving tot de 

conclusie komt dat de EFSA zeer transparant heeft gehandeld en gegevens heeft 

gedeeld binnen de grenzen van de door de medewetgevers opgelegde strenge 

geheimhoudingsregels;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 29 

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

2e deel dit woord 

 
§ 32 

1e deel "toont zich bezorgd over het kleine aantal nieuwe stoffen dat is goedgekeurd," 

2e deel "terwijl er tegelijkertijd andere stoffen van de markt zijn gehaald;" 

3e deel "benadrukt hoe belangrijk een geschikte toolkit met gewasbeschermingsmiddelen 

voor landbouwers is om de voedselvoorziening in de EU veilig te stellen;" 

 
§ 42 

1e deel "is ingenomen met de interpretatie die de Commissie in de Refit-evaluatie van de 

algemene levensmiddelenwetgeving geeft aan het voorzorgsbeginsel, namelijk dat 

dit beginsel geen alternatief vormt voor een benadering op basis van 

risicobeheersing, maar juist een specifieke vorm van risicobeheersing is; herinnert 

eraan dat dit standpunt ook wordt onderschreven in uitspraken van het Hof van 

Justitie van de EU;" 

2e deel "roept de Commissie op te beoordelen of de cut-off-criteria die zijn opgenomen in 

de verordening in dit opzicht beantwoorden aan hun doel;" 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1e deel "uit zijn bezorgdheid over het feit dat de verordening niet doeltreffend wordt 

uitgevoerd" 

2e deel "en dat de doelstellingen met betrekking tot de landbouwproductie en innovatie 

daardoor in de praktijk niet worden verwezenlijkt;" 

3e deel "wijst uitdrukkelijk op het feit dat het aantal werkzame stoffen van pesticiden daalt, 

hetgeen deels toe te schrijven is aan een lage mate van innovatie;" 
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15. Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt 

Verslag: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 33 1 meer dan 

76 leden 

HS + 305, 279, 20 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 248, 340, 4 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 347, 223, 36 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 310, 279, 4 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 366, 188, 23 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 464, 69, 17 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D, Verts/ALE:   amendement 1, §§ 37, 42, overw E (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden: 

§§ 37, 42, overw Q 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden: 

§ 22 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om een einde te maken aan de verwarring tussen 

huismerken en merkproducten;" 

2e deel deze woorden 

 
overw E 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in alle omstandigheden of " en "overwegende dat 

volgens de bevindingen van de Commissie de opname van een praktijk in bijlage I, 

in voorkomend geval, leidt tot grotere rechtszekerheid en daardoor tot eerlijke 

mededinging onder producenten op de markt;" 

2e deel deze woorden 

 
overw O 

1e deel "overwegende dat alle consumenten in de EU dezelfde rechten hebben, maar dat uit 

de analyses blijkt dat bepaalde producenten en fabrikanten onder dezelfde merknaam 

producten hebben verkocht van verschillende kwaliteit, maar met een bedrieglijk 

identiek uiterlijk, en dat bepaalde producten in sommige landen minder van het 

hoofdingrediënt of ingrediënten van lagere kwaliteit bevatten dan in andere; 

overwegende dat dit probleem zich vaker voordoet in de lidstaten die sinds 2004 tot 

de EU zijn toegetreden;" 

2e deel "overwegende dat de analyses gevallen aan het licht hebben gebracht waarin 

dezelfde producten of producten met een bedrieglijk identiek uiterlijk maar van 

lagere kwaliteit of met een andere smaak, consistentie of andere sensorische 

kenmerken, werden verkocht tegen prijzen die sterk verschillen tussen het ene land 

en het andere; overwegende dat dit weliswaar niet in strijd is met de beginselen van 

de vrijemarkteconomie of met de huidige etiketteringsvoorschriften of andere 

levensmiddelenwetgeving, maar wel een vorm van misbruik van de merkidentiteit is 

en dus indruist tegen het beginsel dat alle consumenten gelijk worden behandeld;" 

 


