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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. Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus 

Ontwerpresoluties: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0451/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist 

Ahmed Mansoor 

Ontwerpresoluties: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 
B8-0469/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 322, 220, 56 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: eindstemming (RC-B8-0456/2018) 
 

Diversen: 

Frédérique Ries is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0462/2018 en van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde en Amjad Bashir hebben hun handtekening ingetrokken van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse 

Autonome Regio Xinjiang 

Ontwerpresoluties: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0460/2018 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Pakket strategie inzake overheidsopdrachten 

Verslag: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 534, 54, 15 

 

 

5. EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) ***I 

Verslag: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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 

195 EFDD  -  

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 196 commissie HS + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie ***I 

Verslag: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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 

146 EFDD  -  

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 145 commissie HS + 531, 51, 26 
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7. Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie ***I 

Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 47 commissie HS + 520, 81, 6 

 

 

 

8. De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale 

bedrijven met betrekking tot de mensenrechten 

Ontwerpresoluties: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0443/2018  

(commissie DEVE) 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 287, 249, 66 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 284, 247, 71 

3/ES + 283, 249, 71 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 281, 258, 66 

stemming: resolutie (als geheel) ES + 301, 288, 17 

Ontwerpresolutie B8-0472/2018 

(ECR) 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0473/2018 

(PPE) 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

Ontwerpresolutie B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

1e deel "wijst nogmaals op de dringende noodzaak op alle niveaus op een effectieve en 

coherente wijze op te treden, ook op nationaal, Europees en internationaal niveau, 

teneinde mensenrechtenschendingen door transnationale ondernemingen 

doeltreffend aan te pakken, in de toegang tot rechtsmiddelen te voorzien, en 

juridische problemen die het gevolg zijn van het transnationale karakter van de 

activiteiten van ondernemingen en TNO's, de groeiende complexiteit van mondiale 

waardeketens, de extraterritoriale dimensie van transnationale ondernemingen, en de 

daarmee verband houdende onzekerheid over wie aansprakelijk is voor 

mensenrechtenschendingen, aan te pakken;" 

2e deel "wijst eens te meer op de noodzaak om de extraterritoriale verplichtingen van staten 

zoals vastgesteld in de beginselen van Maastricht volledig na te komen en om voort 

te bouwen op de verschillende instrumenten van de Raad van Europa, met name het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM); roept meer 

in het algemeen de EU op initiatieven te nemen om de toegang tot rechtsmiddelen in 

extraterritoriale zaken te verbeteren in overeenstemming met de aanbevelingen in 

het advies van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) van 

2017;" 
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§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de erkenning van extraterritoriale verplichtingen 

op het gebied van mensenrechten voor staten" en "en de instelling van internationale 

justitiële en niet-justitiële mechanismen voor toezicht en handhaving" 

2e deel "de erkenning van extraterritoriale verplichtingen op het gebied van mensenrechten 

voor staten" 

3e deel "en de instelling van internationale justitiële en niet-justitiële mechanismen voor 

toezicht en handhaving" 

 
§ 19 

1e deel verzoekt nogmaals de EU en de lidstaten om oprecht en constructief deel te nemen 

aan deze onderhandelingen en het intergouvernementele proces" 

2e deel " dat gericht is op de voltooiing van het mandaat van de OEIGWG; beklemtoont dat 

het van levensbelang is dat de EU constructief bijdraagt aan de totstandkoming van 

een bindend verdrag dat feitelijk werk zal maken van aansprakelijkheid van 

ondernemingen voor schendingen van de mensenrechten en daarmee verband 

houdende uitdagingen;" 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1e deel "wijst nogmaals op de dringende noodzaak op alle niveaus op een effectieve en 

coherente wijze op te treden, ook op nationaal, Europees en internationaal niveau, 

teneinde mensenrechtenschendingen door transnationale ondernemingen 

doeltreffend aan te pakken, in de toegang tot rechtsmiddelen te voorzien, en 

juridische problemen die het gevolg zijn van het transnationale karakter van de 

activiteiten van ondernemingen en TNO's, de groeiende complexiteit van mondiale 

waardeketens, de extraterritoriale dimensie van transnationale ondernemingen, en de 

daarmee verband houdende onzekerheid over wie aansprakelijk is voor 

mensenrechtenschendingen, aan te pakken;" 

2e deel "wijst eens te meer op de noodzaak om de extraterritoriale verplichtingen van staten 

zoals vastgesteld in de beginselen van Maastricht volledig na te komen en om voort 

te bouwen op de verschillende instrumenten van de Raad van Europa, met name het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM); roept meer 

in het algemeen de EU op initiatieven te nemen om de toegang tot rechtsmiddelen in 

extraterritoriale zaken te verbeteren in overeenstemming met de aanbevelingen in 

het advies van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) van 

2017" 

 
§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de erkenning van extraterritoriale verplichtingen 

op het gebied van mensenrechten voor staten" en "en de instelling van internationale 

justitiële en niet-justitiële mechanismen voor toezicht en handhaving" 

2e deel "de erkenning van extraterritoriale verplichtingen op het gebied van mensenrechten 

voor staten" 

3e deel "en de instelling van internationale justitiële en niet-justitiële mechanismen voor 

toezicht en handhaving" 

 
§ 19 

1e deel "verzoekt nogmaals de EU en de lidstaten om oprecht en constructief deel te nemen 

aan deze onderhandelingen en het intergouvernementele proces" 
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2e deel " dat gericht is op de voltooiing van het mandaat van de OEIGWG; beklemtoont dat 

het van levensbelang is dat de EU constructief bijdraagt aan de totstandkoming van 

een bindend verdrag dat feitelijk werk zal maken van aansprakelijkheid van 

ondernemingen voor schendingen van de mensenrechten en daarmee verband 

houdende uitdagingen;" 
 

 

9. De situatie in Jemen 

Ontwerpresoluties: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 
B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 546, 41, 10 

2/HS + 353, 217, 33 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  



P8_PV(2018)10-04(VOT)_NL.docx 9 PE 628.321 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 20 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 23 

1e deel "behoudt zich het recht voor de kwestie opnieuw in overweging te nemen tot er een 

via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing is bereikt; beveelt aan dat zijn 

Subcommissie mensenrechten toezicht houdt op de ontwikkelingen op het gebied 

van de mensenrechten in Jemen" 

2e deel "en een verslag opstelt over de schendingen van de mensen- en burgerrechten in het 

land;" 

 

PPE: 

§ 20 

1e deel "verzoekt de Raad op doeltreffende wijze te ijveren voor naleving van het 

internationaal humanitair recht, zoals bepaald in de desbetreffende EU-richtsnoeren; 

herhaalt met name dat alle EU-lidstaten de regels die zijn neergelegd in 

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB strikt moeten toepassen; wijst in dit 

verband op zijn resoluties van 25 februari 2016 en 30 november 2017 over de 

situatie in Jemen;" 

2e deel "vraagt alle EU-lidstaten in dit verband om zich te onthouden van het verkopen van 

wapens en militaire uitrusting aan Saudi-Arabië, de VAE en andere leden van de 

internationale coalitie, evenals de Jemenitische regering, en andere partijen bij het 

conflict;" 

 

PPE, ECR: 

overw T 

1e deel "overwegende dat de meeste aanvallen van de Amerikaanse troepen in Jemen 

dodelijke aanvallen met drones zijn;" 

2e deel "overwegende dat de beslissing om bepaalde personen op de lijst van doelwitten van 

drone-aanvallen te plaatsen vaak genomen wordt zonder rechterlijk bevel of 

rechterlijke beschikking; overwegende dat het tot doelwit maken en vervolgens 

doden van bepaalde personen in bepaalde omstandigheden beschouwd kan worden 

als een buitengerechtelijke executie;" 
 

 

10. Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU 

Ontwerpresolutie: B8-0400/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0400/2018  

(commissie CONT) 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 473, 100, 28 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 445, 131, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 433, 155, 14 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 485, 74, 33 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 448, 132, 16 

2/HS + 380, 187, 19 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 410, 84, 77 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 8, 12 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 12 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te overwegen om de bevoegdheden van 

douaneautoriteiten van nationaal naar EU-niveau over te hevelen wat betreft" 

2e deel deze woorden 

 


