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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 

 



P8_PV(2018)10-02(VOT)_NL.docx 2 PE 628.319 

1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

ontwerpbesluit 

 +  

 

 

2. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in 

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

die plicht zijn vrijgesteld ***I 

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 611, 20, 11 

 

 

3. Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische 

samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het 

partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het 

Prima-initiatief) *** 

Aanbeveling: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 566, 64, 17 

 

 

 

4. Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada *** 

Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 583, 42, 23 
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5. Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren 

van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 569, 12, 71 

 

 

6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening 

Verslag: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 573, 68, 10 

 

 

7. Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ***I 

Verslag: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

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 

84 EFDD HS - 138, 478, 37 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 83 commissie HS + 452, 132, 65 

Ontwerp van wetgevingshandeling 

gehele tekst 83DD commissie  ↓  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-42 

44-66 

70-82 

commissie  ↓  

art 1, lid 1, punt 1, 85S EFDD HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

subpunt b 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 1, § 1, punt a bis 

83DD commissie  ↓  

43 commissie  ↓  

art 1, lid 8 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 6 

83DD commissie so   

1 ↓  

2/HS ↓  

art 1, lid 9 

Richtlijn 2010/13/EU, 

na art 6 

83DD commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

art 1, lid 10 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 6bis 

83DD commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

art 1, lid 11 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 7 

83DD commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

art 1, § 1, punt 11, 

voor letter a 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 9, § 1, na letter d 

87 EFDD  ↓  

art 1, lid 1, na punt 12 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 10, na § 2 

88 EFDD  ↓  

art 1, lid 1, na punt 12 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 10, § 4 

83DD commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

art 1, lid 1, punt 15 

Richtlijn 2010/13/EU, 

art 13 

86S EFDD HS ↓  

83DD commissie so   

1/HS ↓  

2 ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

67 commissie  ↓  

68 commissie  ↓  

69 commissie  ↓  

art 1, lid 1, punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU, 

na hoofdstuk IX, 

art 28 ter 

83DD commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

overw 18 83DD commissie HS ↓  

overw 19 83DD commissie as ↓  

overw 20 83DD commissie as ↓  

overw 21 83DD commissie as ↓  

overw 22 83DD commissie as ↓  

overw 28 83DD commissie as ↓  

overw 29 83DD commissie as ↓  

overw 30 83DD commissie as ↓  

overw 34 83DD commissie as ↓  

overw 35 83DD commissie HS ↓  

overw 36 83DD commissie so   

1/HS ↓  

2 ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 83DD: overw 18, 35, 36 (1e deel) amendement 83DD: art 1, lid 9 

[art 6] (2e deel); amendement 83DD: art 1, lid 18 [art 13] (1e deel); 

EFDD: amendementen 84, 85, 86 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: amendement 83DD: overw 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

Am 83DD overw 36 
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1e deel "Opdat in Europese producties voldoende wordt geïnvesteerd, dienen de lidstaten in 

staat te zijn financiële verplichtingen op te leggen aan op hun grondgebied 

gevestigde aanbieders van mediadiensten. Deze verplichtingen kunnen bestaan uit 

rechtstreekse bijdragen aan de totstandbrenging van Europese producties en aan de 

verwerving van rechten betreffende Europese producties. De lidstaten zouden ook 

heffingen ten gunste van een fonds kunnen opleggen op basis van inkomsten die 

worden gegenereerd door audiovisuele mediadiensten die worden geleverd op en 

gericht zijn op hun grondgebied. Deze richtlijn voorziet erin dat, gezien het 

rechtstreekse verband tussen financiële verplichtingen en het uiteenlopende culturele 

beleid van de lidstaten, een lidstaat dergelijke financiële verplichtingen ook mag 

opleggen aan in een andere lidstaat gevestigde aanbieders van mediadiensten die op 

het grondgebied van die lidstaat zijn gericht." 

2e deel "In dat geval moeten de financiële verplichtingen enkel worden geheven op de 

inkomsten die gegenereerd zijn via het publiek in de lidstaat waarop de diensten zijn 

gericht. Aanbieders van mediadiensten die moeten bijdragen aan 

filmfinancieringsregelingen in een lidstaat waarop de diensten gericht zijn, moeten, 

zelfs als zij in die lidstaat geen vestiging hebben, op niet-discriminerende wijze de 

steun kunnen genieten die beschikbaar is in het kader van de desbetreffende 

filmfinancieringsregelingen voor aanbieders van mediadiensten." 

 
am 83DD art 1, lid 9 [art 6] 

1e deel gehele tekst zonder artikel 6, lid 1, letter b) 

2e deel Artikel 6, lid 1, letter b 

 
am 83DD art 1, lid 10 [art 6 bis] 

1e deel Artikel 6bis, §§ 1, 2 

2e deel Artikel 6bis, §§ 3, 4 

 
am 83DD art 1, lid 11 [art 7] 

1e deel gehele tekst zonder artikel 7, leden 2, 3 en 4 

2e deel artikel 7, §§ 2, 3, 4 

 
am 83DD art 1, lid 13 [art 9] 

1e deel gehele tekst zonder artikel 9, lid 1, letter g); § 4 

2e deel artikel 9, § 1, letter g § 4 

 
am 83DD art 1, lid 14, letter b [art 10, lid 4] 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "De lidstaten mogen het tonen van een logo van een 

sponsor tijdens kinderprogramma's verbieden." 

2e deel deze woorden 

 
am 83DD art 1, lid 18 [art 13] 

1e deel artikel 13, §§ 1, 2 

2e deel artikel 13, §§ 3-7 

 
am 83DD art 1, lid 23 [Hoofdstuk IX bis] 

1e deel Gehele tekst met uitzondering van artikel 28 ter, leden 1 en 2, en artikel 28 bis, lid 3, 

letter h), en lid 3 na letter j). 

2e deel Artikel 28bis, §§ 1 en 2; artikel 28 ter, § 3, letter h; § na letter j 
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8. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in 

verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretroetredingssteun en 

versterking van het Europees nabuurschapsinstrument en van de humanitaire 

hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal 

ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het 

kader van het WiFi4EU-initiatief 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 1S GUE/NGL AN - 46, 558, 47 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 578, 41, 31 

2 +  

na § 2 2 GUE/NGL HS - 301, 328, 27 

§ 4 3rev GUE/NGL HS - 281, 337, 39 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 544, 28, 74 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 

ENF: §1 (1e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 1 

1e deel "neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018, zoals ingediend 

door de Commissie, dat tot doel heeft de in de reserve opgenomen vastleggings- en 

betalingskredieten voor de steun aan Turkije uit het IPA II te annuleren," 

2e deel "de vastleggingskredieten voor het ENI en de betalingskredieten voor humanitaire 

hulp te verhogen, en de personeelsformatie van het INEA te versterken in het kader 

van het WiFi4EU-initiatief;" 

 


