
P8_PV(2018)12-12(VOT)_NL.docx 1 PE 632.674

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. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en 
vastleggingskredieten (eigen middelen)

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 612, 25, 27

2. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter 
financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de 
huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende 
problemen

Verslag: Daniele Viotti (A8-0455/2018) (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 + 532, 89, 47

3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de 
betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019

Verslag: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018) (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 + 639, 29, 5

4. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - 
alle afdelingen

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

Rubriek 1.1 Blok 1 -

Rubriek 1.2 Blok 2 -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Rubriek 2 Blok 3 -

Rubriek 3 Blok 4 -

Rubriek 4 Blok 5 -

Rubriek 5 Blok 6 HS - 62, 547, 65

5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

Verslag: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0454/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 17 EFDD HS - 262, 397, 11

1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL -

so

1 -

2 -

6 GUE/NGL

3 -

7 GUE/NGL -

8 GUE/NGL -

9 GUE/NGL -

10 GUE/NGL -

na § 1

19 ENF -

11 GUE/NGL HS - 146, 518, 10na § 2

12 GUE/NGL HS - 112, 494, 63
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

13 GUE/NGL HS - 267, 372, 31

14 GUE/NGL HS - 305, 343, 18

na § 5

15 GUE/NGL HS - 265, 401, 6

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 8 18 EFDD HS - 106, 537, 29

§ 10 16S=
20S=

GUE/NGL
ENF

HS - 137, 526, 7

stemming: resolutie (als geheel) HS + 451, 142, 78

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 17, 18
GUE/NGL: amendementen 11, 12, 13, 14, 15, 16
ENF: amendement 20

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 8

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de verhoging van de veiligheid van EU-burgers en 

defensie"
2e deel deze woorden

S&D:
amendement 6
1e deel "merkt met spijt op dat rampen doorgaans diegenen treffen die zichzelf minder goed 

kunnen beschermen, ongeacht of het gaat om personen of landen; is van mening dat 
zo snel mogelijk moet worden gereageerd op natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen zodat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft en mensen en 
goederen kunnen worden gered"

2e deel benadrukt de noodzaak van een extra verhoging van de kredieten, met name voor de 
begrotingsonderdelen die verband houden met de preventie van en paraatheid voor 
rampen binnen de Unie, waarbij" en "rekening wordt gehouden met"

3e deel "in het bijzonder" en "de bosbranden in Griekenland, Spanje en Portugal (met het 
tragische verlies van mensenlevens tot gevolg), die dramatische en enorme gevolgen 
hebben voor de bevolking"
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6. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan ***

Aanbeveling: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuring

HS + 474, 152, 40

7. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

Verslag: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 1 Verts/ALE -

24 GUE/NGL HS - 81, 523, 62

25 GUE/NGL HS - 89, 552, 27

26 GUE/NGL HS - 83, 540, 44

27 GUE/NGL HS - 110, 531, 22

32 GUE/NGL HS - 102, 552, 14

33 GUE/NGL HS - 121, 540, 8

34 GUE/NGL HS - 109, 546, 11

35 GUE/NGL HS - 115, 539, 14

36 GUE/NGL HS - 140, 488, 33

na § 1

37 GUE/NGL HS - 32, 572, 63

§ 5 14 GUE/NGL HS - 54, 547, 69

§ 7 15 GUE/NGL HS - 113, 523, 33

38 GUE/NGL HS - 70, 580, 19§ 8

2 Verts/ALE HS - 146, 496, 23

§ 9 3 Verts/ALE -

na § 9 39 GUE/NGL HS - 182, 454, 26
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

4 Verts/ALE -§ 10

16 GUE/NGL HS - 194, 441, 28

§ 11 40 GUE/NGL HS - 132, 492, 39

§ 13 5 Verts/ALE HS - 138, 501, 27

6 Verts/ALE HS - 165, 488, 14§ 14

17 GUE/NGL HS - 155, 500, 13

7 Verts/ALE -na § 14

41 GUE/NGL HS - 100, 525, 42

18 GUE/NGL HS - 85, 520, 54§ 17

8 Verts/ALE HS - 153, 478, 35

na § 17 19 GUE/NGL HS - 151, 488, 32

42 GUE/NGL HS - 69, 566, 30

9 Verts/ALE -

§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 528, 81, 61

10 Verts/ALE -

20 GUE/NGL HS - 194, 461, 14

§ 20

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 623, 34, 11

11 Verts/ALE HS - 163, 479, 14§ 21

21 GUE/NGL HS - 198, 462, 8

na § 21 12 Verts/ALE HS - 165, 492, 9

22 GUE/NGL HS - 90, 524, 46§ 22

43 GUE/NGL HS - 142, 493, 33

§ 23 44 GUE/NGL HS - 158, 497, 12

na § 25 13 Verts/ALE -

na § 29 23 GUE/NGL HS - 127, 526, 13
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw A 28 GUE/NGL HS - 75, 573, 18

overw B 29 GUE/NGL HS - 115, 488, 62

overw D 30 GUE/NGL HS - 69, 588, 10

stemming: resolutie (als geheel) HS + 474, 156, 40

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 2, 5, 6, 8, 11, 12
GUE/NGL: amendementen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; §§ 19, 20

Diversen
Erratum: alle talenversies
Amendement 31 werd ingetrokken.

8. Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan ***

Aanbeveling: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuring

HS + 535, 84, 45

9. Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)

Verslag: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

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

na § 6 1 S&D HS - 294, 354, 21

§ 9 2 Verts/ALE HS + 376, 251, 34

stemming: resolutie (als geheel) HS + 547, 74, 52

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: amendement 1
Verts/ALE: amendement 2
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10. Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) 
***

Aanbeveling: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuring

HS + 644, 11, 19

11. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en 
verspreiding ***I

Verslag: Dan Nica (A8-0401/2018)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-3
5

7-34
36-40
42-47
50-55
57-61
68-70

73
75-91

93
96-101
103-
116
118
120-
159
161-
164
168-
170

commissie +

so

1 +

6 commissie

2 +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

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

48 commissie as +

so

1 +

56 commissie

2 +

so

1 +

67 commissie

2 +

72 commissie as +

so

1 +

92 commissie

2 +

so

1 +

94 commissie

2 +

so

1 +

2 +

95 commissie

3/HS + 524, 105, 39

so

1 +

102 commissie

2 +

so

1 +

119 commissie

2 +

so167 commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

artikel 1, § 3, letter b 190S GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 183, 462, 21

artikel 2, § 1, punten 
1-3

62PC1 commissie +

artikel 2, § 1, na punt 1 173 meer dan 
38 leden

ES - 70, 577, 18

62PC2 commissie HS + 510, 133, 19artikel 2, § 1, punt 4

193 GUE/NGL ↓

artikel 2, § 1, punten 
5-25 undecies

62PC3 commissie ES + 584, 41, 26

63PC1 commissie +artikel 3, § 1

174 GUE/NGL ↓

so

1/ES - 311, 346, 4

197 Verts/ALE

2/HS - 284, 373, 7

artikel 3, § 2, letter a

63PC2 commissie +

artikel 3, § 2, voor en 
na letter e

63PC3 commissie +

63PC4 commissie +artikel 3, § 2, letter b

175 GUE/NGL -

183 EFDD HS - 94, 527, 48

so

1 +

63PC5 commissie

2 +

artikel 3, § 2, letter c

176 GUE/NGL ↓

177 GUE/NGL ES - 61, 573, 25artikel 3, § 2, letter d

63PC6 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

artikel 4, § 1, punt 1 64PC1 commissie +

184 EFDD HS - 123, 534, 10artikel 4, § 1, punt 2, 
inleidend gedeelte

64PC2 commissie +

artikel 4, § 1, punten 2 
a-f, punten 3 en 4

64PC3 commissie +

192S GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 183, 466, 17

so

1 +

artikel 5

65 commissie

2/ES + 504, 150, 9

artikel 6, titel 66PC1 commissie +

artikel 6, § 1 178 GUE/NGL HS - 47, 602, 14

artikel 6, § 2 66PC2 commissie +

185 EFDD HS - 116, 531, 16artikel 6, § 4

66PC3 commissie +

artikel 6, § 6 66PC4 commissie +

179 GUE/NGL HS - 57, 599, 11artikel 6, § 7

66PC5 commissie +

66PC6
S

commissie ES + 337, 326, 3artikel 6, § 8

180 GUE/NGL HS ↓

artikel 6, § 9 66PC7
S

commissie +

181 GUE/NGL -artikel 9, § 1

71PC1
=

172PC
1=

commissie,
meer dan 38 

leden

+

artikel 9, § 2 en 3 71PC2 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

172PC
2

meer dan 
38 leden

↓

198 Verts/ALE -

71PC3
=

172PC
3=

commissie,
meer dan 38 

leden

+

artikel 9, na § 3 (3 bis)

199 Verts/ALE -

172PC
4

meer dan 
38 leden

-artikel 9, na § 3 (3 ter 
quinquies)

71PC4 commissie ES + 588, 69, 3

artikel 9, § 3 quater, 
punt 9

71PC5
=

172PC
5=

commissie,
meer dan 38 

leden

+

artikel 12, § 1, letter a 171 ECR HS - 137, 512, 19

194 GUE/NGL, 
Verts/ALE

-artikel 2, § 1, letter d, 
sub ii

74PC1 commissie +

artikel 12, § 1, letter d, 
alinea 2, na streepje 4

74PC2 commissie +

Na artikel 20 201 GUE/NGL HS - 138, 498, 31

117 commissie +Bijlage I, punt 2, § 4, 
letter b, § 1

186 EFDD HS ↓

188S GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 187, 464, 16Bijlage IV, punt 16

160 commissie as +

so

1/ES - 297, 366, 4

200 Verts/ALE

2/HS - 274, 370, 13

Bijlage V, § 4

165 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

187 EFDD, 
Verts/ALE

HS - 280, 368, 14Bijlage V, tabel 2

166 commissie +

189S GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 289, 343, 25overw 3

4 commissie HS + 367, 274, 18

191S GUE/NGL, 
Verts/ALE

-

so

1/HS + 450, 177, 36

overw 29

41 commissie

2 +

195 Verts/ALE -overw 41

49 commissie +

na overw 41 196 Verts/ALE ↓

stemming: voorstel van de Commissie HS + 548, 70, 49

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 178, 179, 180, 189, 190, 192, 201
EFDD: amendementen 183, 184, 185, 186, 187
Verts/ALE: amendementen 4, 41 (1e deel), 62PC2, 95 (3e deel), 187, 188, 189, 197 (2e deel), 

200 (2e deel)
ECR: amendement 171

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: amendementen 6, 35, 48, 72, 95
EFDD: amendementen 56, 94
Verts/ALE: amendementen 4, 72, 160

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
amendement 92
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Voor de duur van dit programma is de 

uurvergoeding van personeel in lidstaten die in aanmerking komen voor 
verbredingsacties subsidiabel tot op een niveau dat overeenkomt met 1,25 keer de 
nationale uurvergoeding die wordt toegepast voor uit hoofde van nationale 
regelingen gefinancierde RDI-projecten."

2e deel deze woorden

ECR:
amendement 67
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Klimaatmainstreaming moet op een toereikende 
wijze in onderzoeks- en innovatieonderwerpen worden geïntegreerd en gedurende 
alle fasen van de onderzoekscyclus worden toegepast."

2e deel deze woorden

GUE/NGL:
amendement 63 [artikel 3, § 2, letter c]
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in het bijzonder binnen de Unie"
2e deel deze woorden

amendement 102
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en Uniemeerwaarde"
2e deel deze woorden

amendement 119
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Bescherming van de grenzen"
2e deel deze woorden

amendement 167
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met name binnen de Unie" (eerste vermelding)
2e deel deze woorden

EFDD:
amendement 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Wat onderzoeksgegevens betreft, moet het 

beginsel "zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig" worden nageleefd, waardoor 
de behoefte aan verschillende toegangsregelingen wordt erkend vanwege het 
economische belang, de intellectuele-eigendomsrechten, de bescherming en 
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, veiligheidskwesties en andere legitieme 
belangen van de Unie."

2e deel deze woorden

Verts/ALE:
amendement 41
1e deel "Gezien de specifieke kenmerken van de defensiesector, moeten de gedetailleerde 

bepalingen voor de financiering door de Unie van onderzoeksprojecten op het 
gebied van defensie worden vastgesteld in Verordening … tot oprichting van het 
Europees Defensiefonds16 waarin de regels voor deelname aan defensieonderzoek 
zijn vastgesteld. Hoewel synergieën tussen Horizon Europa en het Europees 
Defensiefonds kunnen worden aangemoedigd zonder dat er overlappingen optreden"

2e deel "moeten de acties uit hoofde van Horizon Europa zich uitsluitend op civiele doelen 
richten"

amendement 56
1e deel "Voor de exploitatie en verspreiding van de resultaten moeten regels worden 

vastgesteld teneinde te waarborgen dat de begunstigden die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren, verspreiden en toegankelijk maken, rekening 
houdend met de legitieme belangen van de begunstigden en met eventuele andere 
beperkingen, zoals de gegevensbeschermingsregels, privacy- en veiligheidsregels, 
alsmede intellectuele-eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en het mondiale 
economische concurrentievermogen van de Unie."

2e deel "Er moet meer aandacht worden besteed aan de exploitatie van de resultaten, in het 
bijzonder in de Unie. De begunstigden moeten hun plannen voor het exploiteren en 
verspreiden van hun resultaten tijdens de actie actualiseren."
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amendement 65
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en overlappingen tussen beide programma's te 

vermijden"
2e deel deze woorden

amendement 94
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en andere legitieme belangen, zoals 

gegevensbeschermings- en privacyvoorschriften, intellectuele-eigendomsrechten en 
veiligheidsvoorschriften, in combinatie met het economische concurrentievermogen 
van de Unie op wereldniveau"

2e deel deze woorden

amendement 95
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en in opt-outs overeenkomstig het beginsel "zo 

open als mogelijk, zo gesloten als nodig"" en "vertrouwelijkheidsregels, 
veiligheidsvoorschriften, bedrijfsgeheimen, legitieme commerciële belangen, 
intellectuele-eigendomsrechten en het externe concurrentievermogen van de Unie"

2e deel "en in opt-outs overeenkomstig het beginsel "zo open als mogelijk, zo gesloten als 
nodig""

3e deel "vertrouwelijkheidsregels, veiligheidsvoorschriften, bedrijfsgeheimen, legitieme 
commerciële belangen, intellectuele-eigendomsrechten en het externe 
concurrentievermogen van de Unie"

amendement 197
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het zo spoedig mogelijk bewerkstellingen van een 

CO2-neutrale economie en samenleving"
2e deel deze woorden

amendement 200
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het zo spoedig mogelijk bewerkstellingen van een 

CO2-neutrale economie en samenleving"
2e deel deze woorden

Diversen
Amendement 182 a is geannuleerd.
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12. Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie 2021-2027 ***I

Verslag: Christian Ehler (A8-0410/2018)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-2
4-26
28-36
38-43
45-50
52-53
55-157
159-
171
173-
199
201-
275

commissie +

so

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8/HS + 513, 125, 25

9 +

10 +

51 commissie

11 +

158 commissie HS + 472, 154, 35

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

172 commissie HS + 448, 181, 22

artikel 2, § 2, letter h 278 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

artikel 2, § 2, letter p 279 GUE/NGL -

artikel 2, § 2, na letter 
p

296 Verts/ALE HS - 289, 368, 5

artikel 11, na § 2 297 Verts/ALE -

Bijlage I, alinea 15 280 EFDD HS - 133, 521, 13

Bijlage I, pijler I, punt 
2, punt 2.1, §§ 1-6

27PC1 commissie +

292 GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 305, 345, 6Bijlage I, pijler I, punt 
2, punt 2.1, § 7

27PC2 commissie +

281 EFDD HS - 149, 484, 26Bijlage I, pijler II, punt 
1, punt 1.2, punt 1.2.2, 

§ 1 37PC1 commissie +

282 EFDD HS - 149, 493, 18Bijlage I, pijler II, punt 
1, punt 1.2, punt 1.2.2, 

§ 2, streepje 1 37PC2 commissie +

Bijlage I, pijler II, punt 
1, punt 1.2, punt 1.2.2, 

§ 2, streepjes 2 en 3

37PC3 commissie +

Bijlage I, pijler II, punt 
1, punt 1.2, punt 1.2.2, 

alinea 2, streepje 5

283 EFDD -

276 meer dan 
38 leden

ES + 375, 279, 5Bijlage I, pijler II, punt 
1, punt 1.2, punt 1.2.2, 
alinea 2, na streepje 5

277 meer dan 
38 leden

ES + 387, 252, 19

Bijlage I, pijler II, punt 
2, punt 2.2, punt 2.2.1, 
§ 2, streepjes 1-2 en na 

2

44PC1 commissie +

284 EFDD HS - 99, 554, 9Bijlage I, pijler II, punt 
2, punt 2.2, punt 2.2.1, 

§ 2, streepje 3 44PC2 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Bijlage I, pijler II, punt 
2, punt 2.2, punt 2.2.1, 
§ 2, na streepje 3 en na 

streepje 8

44PC3 commissie +

Bijlage I, pijler II, punt 
3, punt 3.2, punt 3.2.1, 

§ 1

54PC1 commissie +

285 EFDD HS - 104, 512, 47Bijlage I, pijler II, punt 
3, punt 3.2, punt 3.2.1, 

§ 2, streepje 1 54PC2 commissie +

286 EFDD HS - 133, 498, 26Bijlage I, pijler II, punt 
3, punt 3.2, punt 3.2.1, 

§ 2, streepje 2 54PC3 commissie +

Bijlage I, pijler II, punt 
3, punt 3.2, punt 3.2.2, 

§ 2, streepjes 3 en 4

54PC4 commissie +

Bijlage I, pijler II, punt 
3, punt 3.2, punt 3.2.1, 

§ 2, streepje 5

287 EFDD HS - 144, 503, 23

Bijlage I, pijler II, punt 
3, punt 3.2, punt 3.2.7, 

§ 4, na streepje 6

288 EFDD HS - 143, 507, 16

Bijlage I, pijler II, punt 
4, punt 4.2, punt 4.2.2, 

§ 2, na streepje 3

289 EFDD HS - 306, 343, 18

Bijlage I, pijler II, punt 
4, punt 4.2, punt 4.2.5, 

§ 2, na streepje 4

290 EFDD HS - 165, 473, 21

291 EFDD -Bijlage I, pijler II, punt 
6, punt 6.2, punt 6.2.2, 

§ 2, streepje 2 200 commissie +

Bijlage I, pijler II, punt 
6, punt 6.2, punt 6.2.2, 

§ 2, streepjes 2 en 7

293S GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 158, 492, 17

298 Verts/ALE HS - 260, 380, 22Bijlage I, pijler III, 
punt 2, punt 2.2, § 1, 

streepje 1 294 GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 238, 402, 18

overw 5 295 Verts/ALE so
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 -

2/HS - 279, 361, 13

3 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 569, 74, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Verts/ALE: amendementen 51 (8e deel), 158, 172, 294, 295 (2e deel), 296, 298
GUE/NGL: amendementen 292, 293, 294

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: amendementen 158, 172

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 295
1e deel "om ervoor te zorgen dat Horizon Europe zo spoedig mogelijk bijdraagt tot een CO2-

neutrale Europese economie en samenleving"
2e deel deze woorden

Verts/ALE, GUE/NGL
amendement 51
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: 
- 2 bis. 2.2 ("Bescherming van de grenzen 
Om de EU veiliger te maken en beter te beveiligen, is onderzoek en innovatie nodig 
om de capaciteiten voor grensbescherming en -beheer te versterken. Deze omvatten 
verkenning en bewaking van het gebied (in de lucht, op de grond, op zee), stabiele 
samenwerking en gegevensuitwisseling met buitenlandse autoriteiten, met inbegrip 
van interoperabiliteitscapaciteiten met lokale, regionale, nationale en internationale 
commando-, controle- en communicatiecentra, alsmede de uitvoering van 
oplossingen voor grensbewaking, incidentrespons, risicodetectie en 
misdaadpreventie. De vereiste capaciteiten omvatten ook onderzoek op het gebied 
van preventief toezicht en op algoritmen gebaseerde toepassingen voor vroegtijdige 
waarschuwing, en geautomatiseerde bewakingstechnologieën waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verschillende soorten sensoren, met inachtneming van de grondrechten. 
Bij de evaluatie van het effect ervan op en de mogelijkheden om de 
veiligheidsinspanningen te vergroten en veiligheidsoplossingen te verbeteren, 
moeten technologieën en apparatuur bijdragen tot de integriteit van degenen die de 
buitengrenzen naderen, met name over land en zee.
Onderzoek moet de verbetering ondersteunen van het geïntegreerde Europese 
grensbeheer, onder meer door meer samenwerking met kandidaat-lidstaten, 
potentiële kandidaat-lidstaten en landen van het Europees nabuurschapsbeleid. Het 
zal de inspanningen van de EU om de migratie te beheren verder ondersteunen.
Grote lijnen
– Identificatie van vervalste en anderszins gemanipuleerde documenten;
– opsporing van illegaal vervoer van en illegale handel in mensen en 
goederen;
– bevordering van de responscapaciteit bij grensincidenten;
– modernisering van apparatuur voor de verkenning en bewaking van 
grensgebieden; 
– verbetering van de rechtstreekse samenwerking van 
veiligheidsinstanties aan beide kanten van de desbetreffende grens op het gebied van 
grensoverschrijdende maatregelen om delinquenten en verdachten onafgebroken te 
vervolgen."),
- 2 bis. 2.3 Grote lijnen, streepje 2 ("– uitbreiding van detectie-, preventie-, 
defensie- en bestrijdingstechnologieën;"),
- 2 bis 2.6, eerste alinea ("Onderzoek, nieuwe technologieën, capaciteiten en 
oplossingen zijn nodig om het externe veiligheidsbeleid van de Unie te ondersteunen 
in de uitoefening van civiele taken, gaande van civiele bescherming tot humanitaire 
hulp, grensbeheer of vredeshandhaving en stabilisatie na een crisis, met inbegrip van 
conflictpreventie, vredesopbouw en bemiddeling."),
- 2 bis 2.6, Grote lijnen, streepje 2 ("– bevordering van de interoperabiliteit tussen 
civiele en militaire capaciteiten in civiele taken die uiteenlopen van civiele 
bescherming tot humanitaire hulp, grensbeheer of vredesmissies;"),
- 2 bis 2.6, Grote lijnen, streepje 3 ("– technische ontwikkeling op het terrein van 
technologieën voor tweeërlei gebruik, teneinde de interoperabiliteit te versterken 
tussen militaire en civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische aspecten, handelskwesties, bescherming van 
de vertrouwelijkheid en de integriteit van informatie, en de traceerbaarheid van alle 
transacties en processen;"),
- 2 bis 2.7, tweede alinea ("Aan de agentschappen moet een passend budget worden 
toegewezen om hun capaciteit om deel te nemen aan onderzoek en innovatie in de 
EU verder te bevorderen en om relevante projecten te beheren, verzoeken, resultaten 
en ambities uit te wisselen en samen te werken en inspanningen te coördineren met 
andere agentschappen en bepaalde niet-EU-autoriteiten zoals de groep voor 
terrorismebestrijding en Interpol. Wat onderzoek en innovatie op het gebied van 
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veiligheid betreft, gaat het met name om de Europese Politieacademie, het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding, het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees 
Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, het Europees Agentschap voor 
het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, 
Europol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Satellietcentrum van 
de Europese Unie.") en 
- 2 bis 2.7, derde alinea ("Om de synergieën met door de EU gefinancierd 
defensieonderzoek te versterken, moeten uitwisselings- en 
raadplegingsmechanismen worden opgezet met bij defensieonderzoek betrokken 
autoriteiten voor civiele doeleinden.").

2e deel - 2 bis. 2.2 ("Bescherming van de grenzen 
Om de EU veiliger te maken en beter te beveiligen, is onderzoek en innovatie nodig 
om de capaciteiten voor grensbescherming en -beheer te versterken. Deze omvatten 
verkenning en bewaking van het gebied (in de lucht, op de grond, op zee), stabiele 
samenwerking en gegevensuitwisseling met buitenlandse autoriteiten, met inbegrip 
van interoperabiliteitscapaciteiten met lokale, regionale, nationale en internationale 
commando-, controle- en communicatiecentra, alsmede de uitvoering van 
oplossingen voor grensbewaking, incidentrespons, risicodetectie en 
misdaadpreventie. De vereiste capaciteiten omvatten ook onderzoek op het gebied 
van preventief toezicht en op algoritmen gebaseerde toepassingen voor vroegtijdige 
waarschuwing, en geautomatiseerde bewakingstechnologieën waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verschillende soorten sensoren, met inachtneming van de grondrechten. 
Bij de evaluatie van het effect ervan op en de mogelijkheden om de 
veiligheidsinspanningen te vergroten en veiligheidsoplossingen te verbeteren, 
moeten technologieën en apparatuur bijdragen tot de integriteit van degenen die de 
buitengrenzen naderen, met name over land en zee.
Onderzoek moet de verbetering ondersteunen van het geïntegreerde Europese 
grensbeheer, onder meer door meer samenwerking met kandidaat-lidstaten, 
potentiële kandidaat-lidstaten en landen van het Europees nabuurschapsbeleid. Het 
zal de inspanningen van de EU om de migratie te beheren verder ondersteunen.
Grote lijnen
– Identificatie van vervalste en anderszins gemanipuleerde documenten;
– opsporing van illegaal vervoer van en illegale handel in mensen en 
goederen;
– bevordering van de responscapaciteit bij grensincidenten;
– modernisering van apparatuur voor de verkenning en bewaking van 
grensgebieden; 
– verbetering van de rechtstreekse samenwerking van 
veiligheidsinstanties aan beide kanten van de desbetreffende grens op het gebied van 
grensoverschrijdende maatregelen om delinquenten en verdachten onafgebroken te 
vervolgen."),
- 2 bis. 2.3 Grote lijnen, streepje 2 ("– uitbreiding van detectie-, preventie-, 
defensie- en bestrijdingstechnologieën;")

3e deel 2 bis. 2.3 Grote lijnen, streepje 2 ("– uitbreiding van detectie-, preventie-, 
defensie- en bestrijdingstechnologieën;")

4e deel 2 bis 2.6, eerste alinea ("Onderzoek, nieuwe technologieën, capaciteiten en 
oplossingen zijn nodig om het externe veiligheidsbeleid van de Unie te ondersteunen 
in de uitoefening van civiele taken, gaande van civiele bescherming tot humanitaire 
hulp, grensbeheer of vredeshandhaving en stabilisatie na een crisis, met inbegrip van 
conflictpreventie, vredesopbouw en bemiddeling."), zonder het woord "grensbeheer"

5e deel "grensbeheer"
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6e deel 2 bis 2.6, Grote lijnen, streepje 2 ("– bevordering van de interoperabiliteit tussen 
civiele en militaire capaciteiten in civiele taken die uiteenlopen van civiele 
bescherming tot humanitaire hulp, grensbeheer of vredesmissies;") zonder het woord 
"grensbeheer"

7e deel "grensbeheer"
8e deel 2 bis 2.6, Grote lijnen, streepje 3 ("– technische ontwikkeling op het terrein van 

technologieën voor tweeërlei gebruik, teneinde de interoperabiliteit te versterken 
tussen militaire en civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische aspecten, handelskwesties, bescherming van 
de vertrouwelijkheid en de integriteit van informatie, en de traceerbaarheid van alle 
transacties en processen;")

9e deel 2 bis 2.7, tweede alinea ("Aan de agentschappen moet een passend budget worden 
toegewezen om hun capaciteit om deel te nemen aan onderzoek en innovatie in de 
EU verder te bevorderen en om relevante projecten te beheren, verzoeken, resultaten 
en ambities uit te wisselen en samen te werken en inspanningen te coördineren met 
andere agentschappen en bepaalde niet-EU-autoriteiten zoals de groep voor 
terrorismebestrijding en Interpol. Wat onderzoek en innovatie op het gebied van 
veiligheid betreft, gaat het met name om de Europese Politieacademie, het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding, het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees 
Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, het Europees Agentschap voor 
het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, 
Europol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Satellietcentrum van 
de Europese Unie."), zonder de woorden "en bepaalde niet-EU-autoriteiten zoals de 
groep voor terrorismebestrijding en Interpol"

10e deel "en bepaalde niet-EU-autoriteiten zoals de groep voor terrorismebestrijding en 
Interpol"

11e deel 2 bis 2.7, derde alinea ("Om de synergieën met door de EU gefinancierd 
defensieonderzoek te versterken, moeten uitwisselings- en 
raadplegingsmechanismen worden opgezet met bij defensieonderzoek betrokken 
autoriteiten voor civiele doeleinden.")

13. Pakket eengemaakte markt

Ontwerpresoluties: B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0557/2018 
(PPE en ALDE)

§ 1 7 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

18 GUE/NGL -

na § 1

19 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

20 GUE/NGL -

21 GUE/NGL -

22 GUE/NGL HS - 112, 519, 30

23 GUE/NGL HS - 89, 524, 39

24 GUE/NGL -

25 GUE/NGL HS - 101, 537, 18

26 GUE/NGL HS - 89, 509, 61

27 GUE/NGL -

28 GUE/NGL -

29 GUE/NGL HS - 55, 524, 77

30 GUE/NGL -

31 GUE/NGL -

na § 2 32 GUE/NGL -

§ 3 33 GUE/NGL -

na § 3 34 GUE/NGL HS - 143, 344, 172

§ 6 2 S&D ES - 311, 339, 10

na § 6 8 Verts/ALE HS - 274, 366, 13

§ 7 9 Verts/ALE HS - 286, 341, 35

35 GUE/NGL HS - 102, 496, 57na § 8

3 S&D +

na § 9 4 S&D +

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 267, 381, 9

36S GUE/NGL -§ 13

5 S&D + mondeling 
gewijzigd

§ 15 10 Verts/ALE +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 18 11 Verts/ALE HS - 292, 350, 23

12 Verts/ALE -§ 19

37 GUE/NGL ES - 112, 519, 22

13 GUE/NGL -na overw A

14 GUE/NGL -

overw B 6 Verts/ALE -

15 GUE/NGL -na overw B

16 GUE/NGL HS - 136, 502, 27

na overw C 1 S&D ES + 474, 174, 9

overw D § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 343, 134, 186

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B8-0557/2018 ALDE ↓

B8-0558/2018 PPE ↓

B8-0559/2018 S&D ↓

B8-0560/2018 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 8, 9, 11, § 12
GUE/NGL: amendementen 16, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 35

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: § 12, overw D

Diversen
Nicola Danti diende het volgende mondeling amendement in op amendement 5:
"wijst erop dat de eengemaakte markt in toenemende mate onder druk komt te staan van nationale 
regels die indruisen tegen de beginselen die eraan ten grondslag liggen, in het bijzonder nationale 
regels met gevolgen voor het vrije verkeer van goederen en diensten; erkent dat 
ongerechtvaardigde en onevenredige nationale maatregelen, alsook ongecoördineerde 
maatregelen, de eenheid en de doeltreffendheid van de eengemaakte markt in gevaar kunnen 
brengen; herinnert er echter aan dat bepaalde maatregelen legitiem en noodzakelijk kunnen zijn 
om doelstellingen van algemeen belang te beschermen zoals neergelegd in de verdragen;"
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14. Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme

Verslag: Monika Hohlmeier en Helga Stevens (A8-0374/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 5 23 PPE HS - 253, 393, 12

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 407, 226, 22

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 447, 165, 42

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 14 24 PPE HS + 356, 282, 20

so

1 +

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

3 EFDD HS - 60, 546, 56§ 34

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 622, 18, 21tekst

2/HS + 422, 230, 8

§ 35 4 EFDD HS - 116, 525, 15

5 EFDD HS - 74, 519, 65

so

1/HS + 478, 144, 35

2/HS + 305, 302, 57

§ 36

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 366, 256, 36

so

1 +

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1/HS - 304, 339, 18

na § 41 6 EFDD

2/HS - 65, 510, 81

§ 42 25 PPE HS + 345, 295, 22

so§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 632, 25, 6
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 311, 269, 77

3/HS + 533, 119, 4

4/HS + 491, 135, 24

5/HS + 534, 105, 14

§ 51 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

§ 66 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 508, 141, 11

§ 67 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 465, 186, 12

so

1 +

§ 69 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 70 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 73 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 74 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 75 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 338, 305, 20

§ 76 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 397, 246, 12
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 77 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 343, 299, 20

so

1 +

§ 78 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 81 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 81 26 PPE HS - 316, 317, 18

so

1/HS + 387, 257, 12

§ 82 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 582, 48, 20

so

1/HS + 399, 242, 15

§ 83 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 619, 8, 22

so

1/HS + 621, 12, 21

2/HS + 512, 52, 92

§ 87 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 500, 111, 43

§ 92 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 97 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 102 1 ALDE -

§ 103 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 104 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

2 ALDE HS + 366, 262, 31na § 108

10 Verts/ALE HS ↓

so

1 +

§ 109 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 110 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

§ 112 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1/HS + 609, 12, 30

§ 113 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 480, 128, 33

so

1 +

§ 116 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 123 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so§ 125 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 614, 12, 28
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 432, 192, 24

§ 126 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 289, 291, 71

so

1 +

2 +

§ 127 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

§ 128 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 386, 210, 50

§ 129 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 130 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 131 § oorspronkelijke 
tekst

as +

27 PPE HS + 355, 287, 18§ 132

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

§ 133 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 332, 271, 51

so

1 +

2 +

§ 134 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1/HS + 500, 129, 18

2/HS + 323, 313, 12

3/HS + 519, 113, 20

§ 135 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS - 315, 324, 16
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 136 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 350, 296, 11

so

1/HS + 573, 72, 12

§ 137 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 384, 259, 15

§ 138 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1/HS + 586, 48, 24

§ 139 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 371, 248, 32

so

1 +

§ 140 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 143 § oorspronkelijke 
tekst

as -

§ 144 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 145 § oorspronkelijke 
tekst

as -

§ 201 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 211 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 218 29 PPE HS + 445, 185, 29

na § 222 31 GUE/NGL -

§ 223 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 223 11 Verts/ALE HS - 300, 319, 35
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 224 30 PPE HS + 341, 283, 31

so

1 +

§ 225 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw J 16 GUE/NGL -

na overw M 22 PPE HS - 244, 399, 14

so

1 +

overw R § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw R 7=
12=

Verts/ALE
S&D

HS + 371, 240, 45

overw T § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 508, 116, 16

overw U 17 GUE/NGL -

so

1 +

overw X § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1/HS + 613, 20, 1

overw Z § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 348, 280, 17

so

1/HS + 394, 256, 6

overw AA § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 357, 287, 14

overw AB § oorspronkelijke 
tekst

HS + 523, 63, 66

overw AC § oorspronkelijke 
tekst

HS + 456, 154, 44

na overw AF 18 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

overw AG § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw AP § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw AP 19 GUE/NGL +

overw AT 13 S&D -

so

1 +

overw AV § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw AW 14 S&D ES + 318, 316, 3

overw BD § oorspronkelijke 
tekst

HS + 478, 152, 16

so

1 +

overw BF § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw BH § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw BN § oorspronkelijke 
tekst

as +

overw BO § oorspronkelijke 
tekst

as

so

1 +

overw BP § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw BQ § oorspronkelijke 
tekst

as

so

1 +

overw BR § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw BT § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw BW § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw CJ § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2 +

3/ES + 474, 156, 4

4 +

overw CS § oorspronkelijke 
tekst

5 +

so

1/HS + 619, 30, 3

2/HS + 402, 233, 3

3/HS + 346, 295, 5

overw CV § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 425, 184, 32

overw CW § oorspronkelijke 
tekst

as +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 572, 71, 3

overw CX § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 352, 274, 23

overw CY § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

overw DB § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw DC § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 516, 96, 13

overw DD § oorspronkelijke 
tekst

as/ES - 298, 337, 14

so

1 +

overw DI § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw DM § oorspronkelijke 
tekst

as +

overw DU § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

overw DY § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw EK 8 Verts/ALE HS - 296, 325, 36

na overw EO 20 GUE/NGL HS + 367, 258, 24

15 S&D +

so

overw EP

§ oorspronkelijke 
tekst

1 ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 ↓

na overw FC 9 Verts/ALE HS - 272, 360, 24

so

1 +

2 +

overw FE § oorspronkelijke 
tekst

3 +

na overw FE 21 GUE/NGL -

so

1 +

overw FG § oorspronkelijke 
tekst

2 +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 474, 112, 75

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 3, 4, 5, 6
ECR: §§ 7, 66
Verts/ALE: overw Z, BD, CX; §§ 47, 67, 76, 83, 113, 125, 126, 132, 136; amendementen 2, 7, 8, 

9, 10, 11
PPE: amendementen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, overw Z, AA, CV, AB, AC, §§ 6, 34, 

36, 82, 87, 135, 137, 139
S&D: amendement 12
GUE/NGL: overw Z, amendement 20

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 32, 92, 131
PPE: § 6
ALDE: overw AC, §§ 132, 133, 225
Verts/ALE: overw AA, AC, BP, BQ, DD, §§ 4, 130, 133, 143, 144, 145
S&D: overw AA, AV
GUE/NGL: overw T, AA, AC, BN, BO, CW, CX, CY, DB, DD, DM, DU, §§ 11, 41, 51, 67, 70, 

73, 74, 75, 76, 80, 82, 103, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 
143, 144, 145, 201, 223

Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD:
amendement 6
1e deel "roept de lidstaten op manieren te vinden om een einde te maken aan buitenlandse 

financiering aan religieuze gemeenschappen die bekend staan om hun haatzaaiende 
taal en terroristische banden"

2e deel "is van mening dat de lidstaten een verbod mogen instellen op prediking in andere 
dan hun officiële talen"
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ECR:
§ 211
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "erkende kinderopvang en thuiszorg, 

belastingverlichting"
2e deel deze woorden

Verts/ALE:
overw BH
1e deel "overwegende dat het gebruik van versleuteling enerzijds in aanzienlijke mate zal 

bijdragen aan de veiligheid op IT-gebied, maar anderzijds ook door terroristen zal 
worden gebruikt om hun communicatie-uitingen of opgeslagen gegevens te 
beschermen, wat een groot probleem vormt voor de wetshandhavings-, veiligheids- 
inlichtingendiensten omdat zij hierdoor mogelijk geen toegang hebben tot essentiële 
inlichtingen en bewijsmateriaal"

2e deel "overwegende dat versleuteling van essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen"

overw CX
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat Frontex echter vanwege de korte 

opslagtermijn voor gegevens die bij Verordening (EU) 2016/1624 is vastgesteld en 
90 dagen bedraagt, moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van zijn 
bewakingstaken op het gebied van terrorismebestrijding"

2e deel deze woorden

overw DB
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat dit van cruciaal belang is voor 

vluchten binnen de EU"
2e deel deze woorden

§ 41
1e deel "verzoekt de lidstaten in overeenstemming met de richtlijn audiovisuele 

mediadiensten maatregelen te nemen tegen satelliet-tv-zenders die geweld en 
haatzaaiende uitingen verspreiden en aanzetten tot terrorisme; roept de lidstaten op 
de richtlijn volledig en snel ten uitvoer te leggen zodat artikel 6 over het voorkomen 
van het aanzetten tot geweld en haat in de hele EU wordt toegepast;"

2e deel "verzoekt de Commissie een analyse voor te bereiden van mogelijke 
wetgevingswijzigingen in de richtlijn om dergelijke zenders, die uitzenden vanuit 
derde landen, doeltreffender te kunnen blokkeren;"

§ 82
1e deel "is ingenomen met de voorgestelde bepalingen inzake interoperabiliteit; verzoekt de 

Commissie de potentiële en mogelijke meerwaarde te evalueren van extra 
informatiesystemen die in de toekomst zullen worden opgenomen en verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement;"

2e deel "is van mening dat interoperabiliteit helpt om de relevante en benodigde informatie 
bijeen te brengen; benadrukt dat een dergelijke oplossing het juiste evenwicht moet 
bieden tussen de legitieme behoefte aan tijdige, efficiënte en relevante informatie 
voor de autoriteiten, met volledige inachtneming van hun toegangsrechten en 
doelbinding uit hoofde van de onderliggende rechtsgrondslagen en de grondrechten 
van de betrokkenen;"

§ 83
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1e deel "benadrukt dat er een biometrisch matchingsysteem moet worden ingevoerd 
waarmee biometrische gegevens kunnen worden opgevraagd in verschillende 
informatiesystemen van de EU, om bij te dragen aan de bestrijding van 
identiteitsfraude en te voorkomen dat mensen gebruikmaken van meerdere 
identiteiten; benadrukt dat de relevante databanken moeten worden aangevuld met 
biometrische gegevens;"

2e deel "benadrukt daarnaast dat het vermogen om onrechtmatig gebruikte echte, 
gedeeltelijk of volledig vervalste documenten voor de identificatie van personen te 
herkennen, voortdurend moet worden verbeterd;"

§ 113
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle 

betrokken belanghebbenden samenwerken om de decryptievaardigheid van de 
bevoegde autoriteiten te bevorderen en dat het decryptievaardigheid van de 
bevoegde autoriteiten op peil is met het oog op gerechtelijke vervolging; is er 
verheugd over dat Europol decryptie-instrumenten en -expertise ontwikkelt om een 
hub te worden voor het ontcijferen van informatie die in het kader van strafrechtelijk 
onderzoek rechtmatig is verkregen en de lidstaten beter te kunnen ondersteunen;"

2e deel deze woorden

§ 125
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de Commissie de mogelijkheid te 

onderzoeken om een wetgevingsvoorstel in te dienen dat communicatieplatforms die 
op de EU-markt actief zijn verplicht om hun medewerking te verlenen in het geval 
van versleutelde communicatie indien hiertoe een rechterlijke beslissing voorligt;"

2e deel deze woorden

§ 135
1e deel "roept de medewetgevers op te overwegen Frontex een specifiek mandaat te 

verstrekken voor de verwerking van persoonsgegevens die bij zijn operationele rol 
past, zoals de preventie en opsporing van grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme aan de buitengrenzen van de EU;" zonder de woorden "de verwerking van 
persoonsgegevens die bij zijn operationele rol past, zoals"

2e deel deze woorden
3e deel "is van mening dat een dergelijk mandaat moet voorzien in toereikende 

opslagtermijnen voor gegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens met 
GVDB-missies, Europol en Eurojust, alsook, in specifieke omstandigheden en onder 
toepassing van de noodzakelijke waarborgen, met derde landen;" zonder de woorden 
"toereikende opslagtermijnen voor gegevens en de uitwisseling van 
persoonsgegevens met GVDB-missies, Europol en Eurojust, alsook, in specifieke 
omstandigheden en onder toepassing van"

4e deel deze woorden

§ 137
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Eurodac en het informatiesysteem van Europol"
2e deel deze woorden

§ 139
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "automatische" en "en illegaal inkomend/uitgaand 

verkeer"
2e deel deze woorden

GUE/NGL:
overw R
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1e deel gehele tekst zonder het woord: "etnonationalistisch"
2e deel dit woord

overw X
1e deel "overwegende dat de terugkeer van buitenlandse terroristische strijders en hun 

gezinnen specifieke problemen met zich meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering, vooral terugkerende kinderen die specifieke problemen met zich 
meebrengen"

2e deel "omdat zij bescherming nodig hebben als slachtoffers maar tegelijkertijd potentiële 
daders zijn;"

overw AG
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat door zowel links- als rechts-radicale 

onruststokers wordt uitgebuit"
2e deel deze woorden

overw AP
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en met de demografische risicogroepen"
2e deel deze woorden

overw AV
1e deel "overwegende dat het radicale moslimfundamentalisme ernaar streeft dat religie alle 

facetten van het leven – individueel, politiek en sociaal – beheerst,"
2e deel "met als mogelijk gevolg een vorm van communitarisme die vatbaar is voor acties 

van jihadistische ronselaars;"

overw BF
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat het toezicht op deze delinquenten 

met een hoog risico uiterst arbeidsintensief is voor de veiligheidsdiensten van de 
lidstaten;"

2e deel deze woorden

overw BP
1e deel "overwegende dat ondanks herhaalde verzoeken om een snelle invoering van het 

Europees systeem voor de registratie van persoonsgegevens van passagiers (PNR), 
niet alle lidstaten evenveel bereidheid aan de dag hebben gelegd en de meeste 
lidstaten de termijn voor de tenuitvoerlegging van deze wet niet in acht hebben 
genomen;"

2e deel "overwegende dat de lidstaten die deze termijn hebben overschreden onverwijld alle 
nodige maatregelen moeten nemen om deze richtlijn onmiddellijk en volledig ten 
uitvoer te leggen;"

overw BR
1e deel "overwegende dat er in het kader van de zesde actielijst van de strategie voor 

informatiebeheer (IMS) momenteel twee proefprojecten lopen waarmee moet 
worden gezorgd voor onderlinge verbindingen tussen gedecentraliseerde systemen, 
te weten ADEP (automatisering van gegevensuitwisselingprocessen voor 
politieregisters) en QUEST ("Querying Europol Systems"); overwegende dat zes 
lidstaten al betrokken zijn bij het proefproject ADEP voor de automatische 
overdracht van politiedossiers tussen verschillende landen en dat dit project goed 
loopt;"
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2e deel "overwegende dat deze projecten ertoe bijdragen reële en werkbare oplossingen te 
bieden voor de problemen die ontstaan door het gebrek aan interconnectiviteit tussen 
gedecentraliseerde informatiesystemen en vertrouwen en samenwerking tussen de 
lidstaten te bevorderen;"

overw BT
1e deel "overwegende dat criminelen vandaag de dag nog steeds met verschillende aliassen 

kunnen worden geregistreerd in verschillende databanken die niet met elkaar in 
verbinding staan;"

2e deel "overwegende dat de interoperabiliteit van de huidige EU-architectuur voor 
gegevensbeheer derhalve moet worden verbeterd om blinde vlekken en de invoer 
van meerdere valse identiteiten te voorkomen en de juiste informatie op het juiste 
moment te verschaffen;"

overw BW
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en interoperabiliteitscomponenten" en 

"automatisch"
2e deel deze woorden

overw CJ
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en Frontex"
2e deel deze woorden

overw DC
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "opdat dit" en "beschikbaar is voor grenswachten"
2e deel deze woorden

overw DI
1e deel "overwegende dat Da'esh en andere terroristische organisaties voor hun financiering 

onder andere misbruik maken van fondsenwerving via sociale media, financiering 
via liefdadigheidsorganisaties en organisaties zonder winstoogmerk, overmakingen 
van kleine bedragen en prepaidkaarten;"

2e deel "overwegende dat platforms voor microkredieten worden gebruikt om elk van deze 
financieringsvormen te mogelijk te maken;"

overw EP
1e deel "overwegende dat het van cruciaal belang is dat de Europese Unie nauw blijft 

samenwerken met derde landen die partners zijn in de strijd tegen terrorisme; 
overwegende dat de dialoog over de genomen maatregelen en acties om terrorisme 
en terrorismefinanciering te bestrijden en radicalisering te voorkomen in stand 
moeten worden gehouden,"

2e deel "in het bijzonder met de Golfstaten; overwegende dat de interparlementaire 
samenwerking met deze belangrijke derde landen een van de instrumenten is die 
moeten worden versterkt;"

§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "beveiliging en een"
2e deel deze woorden

§ 14
1e deel gehele tekst zonder het woord: "alarmerende"
2e deel dit woord

§ 16
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "samen te werken met de particuliere sector om"
2e deel deze woorden

§ 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor veerkracht" (eerste vermelding) en "met als 

doel samenlevingen op te bouwen die niet vatbaar zijn voor radicalisering"
2e deel "voor veerkracht"
3e deel "met als doel samenlevingen op te bouwen die niet vatbaar zijn voor radicalisering"

§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "extremistische en"
2e deel deze woorden

§ 39
1e deel gehele tekst zonder het woord: "godsdienstonderricht"
2e deel dit woord

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met inbegrip van alle inhoud die wordt 

geproduceerd of verspreid door groepen en individuen die door de EU of de VN zijn 
gesanctioneerd"

2e deel deze woorden

§ 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en/of de nationale en externe autoriteiten die belast 

zijn met terrorismebestrijding, met doeltreffende voorwaardelijke vrijlatingseisen 
voor degenen die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen;"

2e deel deze woorden

§ 60
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en te monitoren" en "ook in samenwerking met 

derde landen"
2e deel "en te monitoren"
3e deel "ook in samenwerking met derde landen"

§ 69
1e deel gehele tekst zonder het woord: "automatisch"
2e deel dit woord

§ 77
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zowel" en "als onderdanen van derde landen"
2e deel deze woorden

§ 78
1e deel "wenst dat privévliegtuigen onder de PNR-richtlijn van de EU vallen en dat 

luchtvaartmaatschappijen verplicht worden persoonsgegevens van passagiers te 
verzamelen;"

2e deel "roept de Commissie op om de veiligheidsprocedures op luchtvaartterreinen en 
kleinere luchthavens in de lidstaten te evalueren;"

§ 81
1e deel "merkt op dat de termijn voor de tenuitvoerlegging van de Prüm-besluiten van 23 

juni 2008 op 26 augustus 2011 is verstreken"
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2e deel "en dat zelfs nu niet alle lidstaten de besluiten volledig ten uitvoer hebben gelegd; 
verzoekt die lidstaten daarom om eindelijk hun verplichtingen uit hoofde van het 
EU-recht na te komen en de Prüm-besluiten volledig ten uitvoer te leggen en het 
Prüm-netwerk te versterken door hun nationale verwerkingssystemen bij te werken 
zodat deze geschikt zijn voor moderne informatietechnologie; dringt er bij de 
Commissie en de Raad op aan de Prüm-besluiten te moderniseren en te actualiseren 
om nationale systemen efficiënter aan elkaar te koppelen;"

§ 97
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een nationale veiligheidscultuur aan te houden die 

is toegerust om"
2e deel deze woorden

§ 104
1e deel "verzoekt Europol erop toe te zien dat QUEST tijdig beschikbaar is voor de 

lidstaten,"
2e deel "ter vergroting van de interoperabiliteit;"

§ 109
1e deel "verzoekt de lidstaten ten volle gebruik te maken van technische oplossingen ter 

verbetering van informatie-uitwisseling met Europol,"
2e deel "in het bijzonder door automatisering van het proces van het uploaden van gegevens 

naar het Europol-informatiesysteem met het oog op kruiscontroles, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van de door Europol ontwikkelde gegevensladers;"

§ 110
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en op automatische wijze"
2e deel deze woorden

§ 116
1e deel "is van mening dat operationele overeenkomsten met derde landen nuttig kunnen 

zijn voor de werkzaamheden van Europol,"
2e deel "en merkt op dat de Commissie momenteel met acht landen uit het Midden-Oosten 

en Noord-Afrika (de MONA-regio) onderhandelingen voert over operationele 
overeenkomsten; verzoekt nieuwe onderhandelingen over operationele 
overeenkomsten te voeren met bijzonder goede partners, zoals de EVA-landen;"

§ 123
1e deel gehele tekst zonder het woord: "Erasmus"
2e deel dit woord

§ 127
1e deel "dringt er bij de lidstaten op aan te investeren in moderne ICT-apparatuur bij alle 

grensovergangen om het mogelijk te maken goede controles uit te voeren met behulp 
van alle relevante databanken;"

2e deel "verzoekt de Commissie om een standaard vast te stellen voor de technische normen 
waaraan deze ICT-apparatuur moet voldoen, na overleg met eu-LISA;"

3e deel "is van mening dat de werkzaamheden aan de voorstellen voor interoperabiliteit van 
informatiesystemen als gelegenheid moeten worden gezien om de nationale IT-
systemen en -infrastructuren bij de grensdoorlaatposten te verbeteren en gedeeltelijk 
te harmoniseren; is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de steun aan 
de lidstaten voor de beveiliging van de gemeenschappelijke buitengrenzen van de 
EU te versterken door het budget voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer in 
het volgende MFK 2021-2027 ten minste te verdrievoudigen;"
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§ 140
1e deel "verzoekt Frontex opleidingsprogramma's te ontwikkelen en cursussen te geven aan 

grenswachters, die gericht zijn op de versterking van de controles aan de hand van 
relevante databanken aan de buitengrenzen"

2e deel "en op de ondersteuning van de toepassing van gemeenschappelijke risico-
indicatoren;"

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
overw Z
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vaak migranten van de tweede of derde generatie, 

die zijn opgegroeid in de lidstaat waar zij een aanslag plegen"
2e deel deze woorden

overw CV
1e deel "overwegende dat de verijdelde aanslag op de Thalys-trein van 21 augustus 2015, de 

aanslagen in Parijs van 13 november 2015 en de aanslagen in Brussel van 22 maart 
2016 hebben aangetoond dat in een beperkt aantal gevallen terroristen misbruik 
hebben gemaakt van tekortkomingen in het beleid inzake grensbeheer van de EU en 
diverse lidstaten,", zonder de woorden "inzake grensbeheer"

2e deel "inzake grensbeheer"
3e deel "die niet voorbereid waren op een massale instroom"
4e deel "overwegende dat door wetshandhavingsinstanties is gemeld dat ten minste acht van 

de daders van deze aanslagen in juli, augustus en oktober 2015 op illegale wijze de 
EU zijn binnengekomen; overwegende dat latere daders in andere gevallen in 
lidstaten waren gebleven ondanks de verplichting tot vertrek of uitzetting; 
overwegende dat hierdoor bepaalde tekortkomingen in het EU-beleid voor 
grensbeheer en de uitvoering daarvan op het niveau van de lidstaten aan het licht zijn 
gekomen;"

Verts/ALE, GUE/NGL:
overw CS
1e deel "overwegende dat het Schengengebied zonder binnengrenzen een prestatie van 

formaat van de EU is"
2e deel "en dat dit alleen kan blijven bestaan indien de buitengrenzen doeltreffend worden 

beveiligd en beschermd, er een eind komt aan illegale grensoverschrijdingen en er 
interne veiligheidsmaatregelen worden vastgesteld om het risico van ernstige 
misdrijven tegen te gaan;", zonder de woorden "er een eind komt aan illegale 
grensoverschrijdingen en"

3e deel "er een eind komt aan illegale grensoverschrijdingen en"
4e deel "overwegende dat er talrijke voorstellen zijn goedgekeurd om de 

veiligheidscontroles aan de buitengrenzen te versterken; overwegende dat sommige 
lidstaten hebben verzocht om meer flexibiliteit voor een tijdelijke herinvoering van 
controles aan de binnengrenzen bij ernstige bedreigingen voor de openbare orde of 
veiligheid,"

5e deel "zoals voorgesteld door de Commissie;"

overw DY
1e deel "overwegende dat een aantal terroristische aanslagen in de EU is gepleegd door 

personen die bekend waren bij de autoriteiten;
2e deel "overwegende dat autoverhuurbedrijven niet over de capaciteit beschikken om 

informatie als gegevens over boekingen en reserveringen uit te wisselen met 
rechtshandhavingsinstanties zodat deze informatie kan worden vergeleken met 
officiële volglijsten en politiedatabanken;"
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overw FE
1e deel "overwegende dat maatregelen inzake terrorismebestrijding en bescherming van de 

vrijheden geen tegenstrijdige doelstellingen vormen, maar elkaar aanvullen en 
wederzijds versterken; overwegende dat de grondrechten van elke persoon moeten 
worden gewaarborgd en beschermd"

2e deel "en alle maatregelen in de strijd tegen terrorisme zo min mogelijk gevolgen moeten 
hebben voor de onschuldige bevolking die hiermee niets te maken heeft;", zonder de 
woorden "onschuldige" en "die hiermee niets te maken heeft"

3e deel "onschuldige" en "die hiermee niets te maken heeft"

§ 47
1e deel "onderstreept de noodzaak van automatische opsporing en systematische, snelle en 

volledige verwijdering van terroristische online-inhoud op basis van duidelijke 
wettelijke bepalingen, waaronder waarborgen, en menselijke beoordeling", zonder 
de woorden "automatische" en "systematische, snelle"

2e deel "automatische"
3e deel "systematische, snelle"
4e deel "wijst er verder op dat het opnieuw uploaden van eerder verwijderde inhoud moet 

worden voorkomen; is ingenomen met het wetgevingsvoorstel van de Commissie ter 
voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud door platformen 
ertoe te verplichten deze inhoud volledig te verwijderen; roept de medewetgevers op 
met spoed werk te maken van dit voorstel; verzoekt de lidstaten om nationale 
maatregelen vast te stellen als de goedkeuring van wetgeving vertraging oploopt", 
zonder de woorden "door platformen ertoe te verplichten deze inhoud volledig te 
verwijderen"

5e deel "door platformen ertoe te verplichten deze inhoud volledig te verwijderen"

§ 87
1e deel "verzoekt lidstaten die dat nog niet hebben gedaan nationale "fusiecentra" of 

coördinatie-eenheden voor terrorismebestrijding op te richten, alsmede 
gecoördineerde databanken, om de opsporing, identificatie en uitwisseling van 
informatie en inlichtingen in verband met terrorisme van alle betrokken nationale 
autoriteiten te centraliseren en te vergemakkelijken; is daarnaast van mening dat 
proactief lokaal en, waar relevant, regionaal beleid een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een integraal nationaal veiligheidsbeleid; verzoekt de lidstaten in dit verband 
optimale werkmethoden te delen,"

2e deel "zoals de Belgische lokale integrale veiligheidscellen"
3e deel "en met gedeeld beroepsgeheim zodat ook belanghebbenden met een professionele 

geheimhoudingsplicht kunnen bijdragen;"

ALDE, S&D:
overw FG
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in de context van het meerjarig kader daarvan"
2e deel deze woorden

§ 225
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in de context van zijn meerjarig kader, over 

maatregelen inzake terrorismebestrijding"
2e deel deze woorden

ALDE, Verts/ALE
§ 134
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1e deel "roept de Commissie op een evaluatie uit te voeren van de opties en de daarmee 
samenhangende gevolgen van een mogelijk wetgevingsvoorstel in te dienen om 
luchtvaartmaatschappijen, exploitanten van havens, internationale bussen of 
hogesnelheidstreinen te verplichten overeenstemmingscontroles uit te voeren 
wanneer passagiers aan boord gaan, om te waarborgen dat de identiteit die op het 
ticket vermeld staat overeenkomt met de door de passagier getoonde identiteitskaart 
of zijn of haar paspoort", zonder de woorden "exploitanten van havens, 
internationale bussen of hogesnelheidstreinen"

2e deel "exploitanten van havens, internationale bussen of hogesnelheidstreinen"
3e deel "benadrukt dat vervoersexploitanten geen taken krijgen die alleen aan de 

politieautoriteiten toekomen, zoals officiële identiteitscontroles of verificatie van de 
echtheid van identiteits- of reisdocumenten"

Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en om in dit specifieke verband ook uitsluitend 

religieuze praktijken aan te moedigen en te tolereren die volledig in 
overeenstemming zijn met de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de 
geldende wetten in de lidstaten"

2e deel deze woorden

§ 36
1e deel "verzoekt de lidstaten het aanbod van mogelijkheden van hoger onderwijs voor 

imams in de EU te vergroten, met transparant toezicht en door alleen theologische 
onderwijsprogramma's te erkennen die volledig in overeenstemming zijn met de 
democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten,", zonder het woord "theologische"

2e deel "theologische"
3e deel "de neutraliteit en het democratische laïcisme van de Europese landen, en door de 

lesbevoegdheid in te trekken in het geval van overtredingen"

Diversen
De PPE-Fractie heeft amendement 28 ingetrokken.

15. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid

Verslag: David McAllister (A8-0392/2018)

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

§ 1 6 ENF -

§ 2 7 ENF -

§ 3 8 ENF -

28 EFDD HS - 82, 536, 18§ 5, na streepje 1

29 EFDD HS - 88, 522, 22

§ 5, streepje 2 9 ENF -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 8 23 Verts/ALE -

§ 9 10S ENF -

§ 10 11S ENF -

12 ENF -

so

1 +

§ 11

§ oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 12 13 ENF -

so

1 +

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 454, 150, 41

§ 14 14 ENF -

§ 15 15 ENF -

§ 16 16 ENF -

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 540, 90, 16

§ 19 17 ENF -

§ 21 18 ENF -

so

1/HS + 605, 16, 18

2/HS + 420, 181, 39

na § 21 36 S&D

3/HS + 509, 30, 92

19 ENF -

so

§ 23

§ oorspronkelijk
e tekst

1/HS + 536, 79, 33
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 547, 65, 23

3/HS + 607, 22, 18

24 Verts/ALE -

20 ENF -

so

1/HS + 528, 104, 15

2/HS + 509, 111, 13

§ 24

§ oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 417, 217, 1

na § 24 25 Verts/ALE HS - 263, 374, 9

30 EFDD HS - 106, 509, 25

33 GUE/NGL HS - 103, 533, 11

26 Verts/ALE -

§ 25

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 411, 167, 61

27 Verts/ALE HS - 201, 422, 24§ 26

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 456, 102, 87

34S GUE/NGL HS - 161, 450, 26

31 EFDD HS - 149, 480, 18

§ 27

21 ENF -

22S ENF -

35 GUE/NGL HS - 120, 448, 75

§ 28

32 EFDD HS - 169, 450, 17

overw G 1 ENF -

overw J 2S ENF -

overw K 3 ENF -

overw L 4 ENF -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw M 5 ENF -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 401, 173, 73

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 28, 29, 30, 31, 32 §§ 13 (2e deel), 18 (2e deel), 23, 24 (2e en 3e 

deel), 25, 26
Verts/ALE: amendementen 25, 27
S&D: amendement 36
GUE/NGL: amendementen 33, 34, 35; §§ 24, 26

Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD:
§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en militaire"
2e deel deze woorden

§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en associatieovereenkomsten"
2e deel deze woorden

§ 23
1e deel "herhaalt in de nasleep van de recente presidents- en parlementsverkiezingen in de 

regio dat het vastbesloten is om nauwe betrekkingen te blijven onderhouden met 
landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en om de verdediging van de 
democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te bevorderen als hoeksteen voor een 
verdieping van de integratie en samenwerking; verklaart zeer verontrust te zijn over 
het gebrek aan eerbiediging van de democratie en de rechtsstaat in Cuba, Nicaragua 
en Venezuela;"

2e deel "neemt met bezorgdheid kennis van de verkiezingsontwikkelingen in Brazilië en 
spreekt de hoop uit dat de nieuwe regering de democratie en de rechtsstaat trouw zal 
blijven;"

3e deel "prijst de inspanningen van alle bij het vredesproces in Colombia betrokken partijen; 
spreekt opnieuw zijn volledige steun uit voor het vredesproces en de daadwerkelijke 
uitvoering ervan;"

§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de bundeling van militaire vermogens" en "en de 

bereidheid van de lidstaten om in dit verband besluitvorming op te geven"
2e deel "de bundeling van militaire vermogens"
3e deel "en de bereidheid van de lidstaten om in dit verband besluitvorming op te geven"

S&D:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Rusland" en "zijn"
2e deel deze woorden

PPE:
amendement 36
1e deel "veroordeelt de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en het 

recht inzake de mensenrechten door alle partijen in Jemen,"
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2e deel "met inbegrip van de willekeurige aanvallen op burgers door de door Saudi-Arabië 
geleide coalitie en Houthi-rebellen;"

3e deel "eist dat de blokkade tegen Jemen onmiddellijk wordt opgeheven en roept alle 
partijen die bij het conflict betrokken zijn op de dialoog onder toezicht van de VN te 
hervatten om tot een duurzaam staakt-het-vuren te komen; is ingenomen met het 
besluit van de regeringen van Duitsland, Denemarken en Finland om niet langer 
wapens te verkopen aan Saudi-Arabië; pleit voor Uniebrede sancties tegen degenen 
die verantwoordelijk zijn voor de moord op de Saudische journalist Jamal 
Khashoggi;"

16. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid

Verslag: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 24 GUE/NGL -

§ 2 2 Verts/ALE HS - 206, 389, 39

§ 5 25S GUE/NGL -

§ 6 26S GUE/NGL -

27S GUE/NGL -§ 7

16 EFDD -

§ 8 28S GUE/NGL -

§ 9 29S GUE/NGL -

§ 10 30 GUE/NGL -

§ 11 31 GUE/NGL -

§ 13 32 GUE/NGL -

17S=
33S=

EFDD
GUE/NGL

-§ 14

3 Verts/ALE HS - 194, 393, 43

34 GUE/NGL -§ 15

4 Verts/ALE HS - 118, 472, 44

5 Verts/ALE -§ 16

18 EFDD -



P8_PV(2018)12-12(VOT)_NL.docx 50 PE 632.674

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 18 35 GUE/NGL HS - 126, 475, 33

36 GUE/NGL -§ 19

37 GUE/NGL -

§ 20 19 EFDD -

§ 21 20 EFDD -

§ 27 38 GUE/NGL -

39S GUE/NGL -§ 28

6 Verts/ALE HS - 74, 496, 63

40 GUE/NGL -§ 30

7 Verts/ALE HS - 135, 450, 48

§ 31 41 GUE/NGL -

42 GUE/NGL -§ 32

8 Verts/ALE HS - 152, 458, 20

§ 34 9 Verts/ALE -

na § 34 10 Verts/ALE HS - 176, 438, 18

§ 36 43 GUE/NGL -

§ 37 44 GUE/NGL -

§ 38 45S GUE/NGL -

46 GUE/NGL -§ 39

11 Verts/ALE HS - 148, 460, 32

na § 41 12 Verts/ALE HS - 131, 452, 44

§ 46 13 Verts/ALE HS - 155, 382, 96

§ 48 14S Verts/ALE HS - 144, 457, 33

§ 50 47 GUE/NGL -

§ 51 48 GUE/NGL HS - 95, 484, 57

§ 52 49S GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

50 GUE/NGL HS - 95, 463, 60

15 Verts/ALE HS - 131, 466, 28

§ 53

21 EFDD -

§ 54 51S GUE/NGL -

§ 55 52S GUE/NGL -

§ 57 53 GUE/NGL -

§ 61 54 GUE/NGL -

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 441, 154, 42

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 434, 174, 19

visum 3 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 8 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 10 22 GUE/NGL HS - 157, 449, 30

visum 11 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 13 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 18 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 19 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 20 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 21 § oorspronkelijke 
tekst

as +

23S GUE/NGL -overw A

1 Verts/ALE HS - 232, 386, 15

stemming: resolutie (als geheel) HS + 376, 215, 41



P8_PV(2018)12-12(VOT)_NL.docx 52 PE 632.674

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EFDD: §§ 63, 64
GUE/NGL: amendementen 22, 35, 48, 50

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: visa 3, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21

17. Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van 
de Europese Unie ter zake

Verslag: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voor § 1 5 EFDD HS - 111, 335, 160

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 23 6 EFDD HS - 80, 530, 14

7 EFDD HS - 103, 355, 164na § 28

8 EFDD HS - 157, 308, 163

so

1 +

2/HS + 495, 93, 36

3/HS + 487, 105, 28

4/HS + 542, 51, 24

5/HS + 503, 46, 68

6/HS + 525, 60, 29

7/HS + 427, 124, 59

8/ES + 430, 125, 51

9/HS + 417, 134, 52

10/HS + 432, 139, 53

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

11/HS + 416, 128, 79
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 41 9 EFDD HS - 187, 290, 146

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

as +

10 EFDD HS - 133, 327, 164na § 46

11 EFDD HS - 144, 448, 25

so

1 +

2 +

3 +

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

4 +

12 EFDD HS - 158, 316, 141

13 EFDD HS - 174, 288, 151

na § 47

14 EFDD HS - 145, 434, 32

na § 48 1 PPE HS - 270, 271, 77

16 GUE/NGL ES - 135, 249, 238§ 53

§ oorspronkelijke 
tekst

as +

17 GUE/NGL -§ 57

§ oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 62 15 EFDD HS - 147, 441, 28

visum 11 2S EFDD HS - 72, 526, 22

visum 24 3S EFDD HS - 77, 490, 47

visum 37 4S EFDD HS - 137, 393, 87

stemming: resolutie (als geheel) HS + 369, 115, 119

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; § 41
ENF, ECR: amendement 1
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Verzoeken om aparte stemming
EFDD: §§ 5, 46, 53, 57
ECR: §§ 41, 57

Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD, PPE:
§ 41
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is verheugd over de ondertekening door de EU van 

het Verdrag van Istanboel en", "vraagt de lidstaten die dit nog niet gedaan hebben dit 
verdrag zo spoedig mogelijk te ratificeren en ten uitvoer te leggen;", "roept de EU 
dan ook op landen te helpen bij het verbeteren van de gegevensvergaring op dit 
gebied en het voldoen aan internationale wettelijke verplichtingen;", "vraagt de EU 
samen te werken met andere landen om in meer financiering en programmering te 
voorzien om seksueel en gendergerelateerd geweld wereldwijd te voorkomen en 
hierop een antwoord te bieden;", "en de schending van de seksuele en reproductieve 
rechten van vrouwen", zonder de woorden "seksuele en reproductieve", "seksuele en 
reproductieve", "en reproductieve", "en toegang tot seksuele" en "rechten" en "voor 
alle vrouwen", "en reproductieve", "en hun seksuele en reproductieve rechten" en 
"veroordeelt de herinvoering van het Mexico City-beleid (de zogenaamde "global 
gag rule")"

2e deel "is verheugd over de ondertekening door de EU van het Verdrag van Istanboel en"
3e deel "vraagt de lidstaten die dit nog niet gedaan hebben dit verdrag zo spoedig mogelijk 

te ratificeren en ten uitvoer te leggen;"
4e deel "roept de EU dan ook op landen te helpen bij het verbeteren van de 

gegevensvergaring op dit gebied en het voldoen aan internationale wettelijke 
verplichtingen;"

5e deel "vraagt de EU samen te werken met andere landen om in meer financiering en 
programmering te voorzien om seksueel en gendergerelateerd geweld wereldwijd te 
voorkomen en hierop een antwoord te bieden;"

6e deel "en de schending van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen", zonder de 
woorden "seksuele en reproductieve"

7e deel "seksuele en reproductieve"
8e deel "en toegang tot seksuele" en "rechten" en "voor alle vrouwen"
9e deel "en reproductieve"
10e deel "en hun seksuele en reproductieve rechten"
11e deel "veroordeelt de herinvoering van het Mexico City-beleid (de zogenaamde "global 

gag rule");"

EFDD, ECR:
§ 47
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is bezorgd over de mogelijke instrumentalisering 

van het buitenlands beleid van de EU als "migratiebeheer",", "betreurt elke poging 
om humanitaire hulp te belemmeren, aan te tasten of zelfs te criminaliseren, en 
benadrukt de behoefte aan grotere opsporings- en reddingscapaciteiten voor mensen 
in nood op zee en aan land om de primaire verplichtingen van het internationaal 
recht na te komen;", "is verheugd over het VN-initiatief over het mondiaal pact voor 
veilige, ordelijke en reguliere migratie, het mondiaal pact inzake vluchtelingen van 
het UNHCR en de cruciale rol die mensenrechten in deze pacten hebben;"

2e deel "is bezorgd over de mogelijke instrumentalisering van het buitenlands beleid van de 
EU als "migratiebeheer","

3e deel "betreurt elke poging om humanitaire hulp te belemmeren, aan te tasten of zelfs te 
criminaliseren, en benadrukt de behoefte aan grotere opsporings- en 
reddingscapaciteiten voor mensen in nood op zee en aan land om de primaire 
verplichtingen van het internationaal recht na te komen;"
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4e deel "is verheugd over het VN-initiatief over het mondiaal pact voor veilige, ordelijke en 
reguliere migratie, het mondiaal pact inzake vluchtelingen van het UNHCR en de 
cruciale rol die mensenrechten in deze pacten hebben;"

18. Oprichting van het Europees Defensiefonds

Verslag: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

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

2=
12=

EFDD
GUE/NGL

HS - 141, 375, 15

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1DD commissie +

amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming

artikel 11, § 6 bis 
(nieuw)

1DD commissie HS + 521, 58, 8

artikel 30, § 2 1DD commissie as/ES - 171, 421, 7

so

1 +

artikel 30, § 3 1DD commissie

2 -

andere amendementen

artikel 5, § 1 11 ECR -

so

1/HS + 301, 287, 20

artikel 7, § 1 6revD
D1=
13=

S&D
Verts/ALE

2/HS - 283, 291, 37

6revD
D2

S&D ES - 247, 342, 28artikel 7, §§ 2-4

14-16 Verts/ALE HS - 250, 334, 30
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1DD commissie ES + 327, 272, 20

1DD commissie HS + 382, 218, 18artikel 7, § 5

6revD
D3=
17=

S&D
Verts/ALE

HS ↓

1DD commissie +artikel 10, § 2, 
inleidend gedeelte

26 EFDD ↓

27 EFDD -artikel 10, § 2, letter b

1DD commissie +

artikel 10, na § 2 18 Verts/ALE HS - 294, 313, 14

artikel 11, na § 1 19 Verts/ALE HS - 93, 468, 55

28 EFDD HS - 136, 439, 44artikel 11, § 4

1DD commissie +

29rev EFDD HS + 312, 281, 25artikel 11, § 6

1DD commissie HS ↓

20 Verts/ALE HS - 291, 327, 10artikel 11, na § 6

21 Verts/ALE HS + 320, 292, 9

artikel 12, § 1 30S EFDD ES + 292, 288, 41

artikel 13, § 1, na 
letter e

7 S&D ES - 246, 341, 40

22S Verts/ALE HS - 268, 301, 58artikel 21

1DD commissie HS + 442, 163, 21

artikel 25, na § 3 23 Verts/ALE HS - 273, 338, 17

artikel 28, na § 1 24 Verts/ALE HS - 255, 353, 18

1DD commissie +artikel 29, § 2

8 S&D ↓

artikel 34, na § 1 9 S&D HS - 283, 319, 23
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Bijlage I, deel 2, na § 
2

10 S&D ES - 292, 326, 7

25 EFDD HS ↓overw 10

1DD commissie +

overw 34 3 S&D -

4 S&D HS + 354, 224, 47na overw 43

5 S&D HS + 311, 287, 29

stemming: voorstel van de Commissie HS + 337, 178, 109

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 2, 25, 28, 29
Verts/ALE: amendementen 13-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, amendement 1DD (artikel 11, § 6 

bis), amendement 1DD (artikel 21)
S&D: amendement 1DD (artikel 7, § 5), amendement 1DD (artikel 11, § 6), amendement 

1DD (artikel 11, na § 6), amendementen 4, 5, 9, 13 (1e deel)

Verzoeken om aparte stemming
S&D: amendement 1DD (artikel 7, § 5), amendement 1DD (artikel 30, § 2)

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 1DD (artikel 30, § 3)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "gerubriceerde en niet-gerubriceerde"
2e deel deze woorden

amendement 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "- ethische grondstoffen en bevoorradingsketen;"
2e deel deze woorden

19. Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I

Verslag: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička (A8-0409/2018)

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

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1DD commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming

Artikel 6 bis 1DD commissie as +

so

1 +

artikel 9, § 2, letter a, 
sub i

1DD commissie

2 +

so

1 +

artikel 9, § 2, letter a, 
sub iii

1DD commissie

2 +

so

1 +

2 +

artikel 14, § 2, letter a 1DD commissie

3/HS + 519, 87, 14

artikel 14, § 2, letter c 
bis

1DD commissie as +

artikel 14, § 4 1DD commissie as +

so

1 +

Bijlage, deel I - 
Indicatoren, rij 1

1DD commissie

2 +

na overw 25 1DD commissie as +

1DD commissie as/ES - 250, 367, 5overw 36

§ oorspronkelijk
e tekst

as/ES - 205, 408, 6

andere amendementen

artikel 2, § 1, inleidend 
gedeelte

25 Verts/ALE HS - 123, 496, 5

artikel 2, § 1, na letter 
h

26 Verts/ALE ES - 109, 506, 3

artikel 2, § 1, letter n 62 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

artikel 2, § 1, na letter 
r

30 S&D ES - 290, 323, 9

63 GUE/NGL ES -

1DD commissie +

artikel 3, § 1

41 GUE/NGL HS ↓

artikel 3, § 2, letter a, 
na sub i

31 S&D HS - 223, 380, 24

4S=
64S=

EFDD
GUE/NGL

HS - 135, 488, 7

1DD commissie +

artikel 3, § 2, letter a, 
sub ii

17 ENF ↓

1DD commissie +artikel 4, § 2, letter a, 
inleidend gedeelte

18 ENF ↓

42S GUE/NGL -

107 meer dan 
38 leden

HS - 218, 376, 27

artikel 4, § 2, letter a, 
sub ii

1DD commissie +

65S GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

artikel 4, § 2, letter a, 
sub iii

1DD commissie +

32=
49=

S&D
Verts/ALE

HS - 284, 339, 6

66 GUE/NGL HS - 270, 337, 8

so

1/HS + 335, 282, 7

9 ALDE

2/HS - 282, 330, 9

1DD commissie HS ↓

artikel 4, § 2, letter b

19 ENF ↓



P8_PV(2018)12-12(VOT)_NL.docx 60 PE 632.674

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

1DD commissie +artikel 4, § 2, letter c

20 ENF ↓

artikel 4, § 3 44S GUE/NGL -

so

1/HS + 321, 295, 9

artikel 4, na § 5 27 Verts/ALE

2/HS - 167, 436, 9

artikel 4, na § 6 96 EFDD HS - 289, 326, 10

artikel 4, § 7 45S GUE/NGL -

1DD commissie HS + 395, 218, 10

2 ECR HS ↓

5 EFDD ↓

artikel 4, § 8

46 GUE/NGL ↓

1DD commissie +artikel 4, § 9

97 EFDD HS ↓

artikel 6, § 1 47 GUE/NGL HS - 61, 544, 19

87 EFDD HS - 129, 490, 5artikel 8, na § 1

1DD commissie +

88 EFDD HS - 141, 480, 8artikel 4, § 2, letter a, 
sub ii

1DD commissie +

89 EFDD -artikel 8, § 3, letter c

1DD commissie +

artikel 8, § 3, letter e 90 EFDD -

35 S&D HS + 357, 267, 6Na artikel 8

1DD commissie ↓

1DD commissie +artikel 9, § 1

67 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

artikel 2, § 2, letter a, 
na sub iii

33 S&D ES + 347, 264, 11

so

1/HS - 290, 328, 8

artikel 9, § 2, letter b, 
sub vi

98 EFDD

2/HS - 159, 458, 9

artikel 9, § 2, letter b, 
sub vii

99 EFDD HS - 149, 465, 8

so

1/HS - 281, 333, 12

artikel 9, § 2, letter b, 
na sub vii

28 Verts/ALE

2/HS - 120, 478, 21

artikel 9, § 2, letter b, 
na sub ix

68 GUE/NGL -

6S=
69S=

EFDD
GUE/NGL

-

100 EFDD HS - 29, 593, 9

1DD commissie +

artikel 9, § 2, letter c

21 ENF ↓

artikel 9, § 3, letter a 34DD=
50=
70=

91DD=
92DD=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

HS - 287, 327, 12

34DD=
92DD=

S&D
EFDD

HS - 297, 316, 7

71 GUE/NGL -

51 Verts/ALE -

34DD=
52DD=

72=
91DD=
92DD=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

HS - 289, 328, 5

artikel 9, § 3, na letter 
a

52DD=
91DD=

Verts/ALE
EFDD

HS - 152, 461, 11
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

artikel 9, na § 4 101 EFDD -

artikel 11, na § 4 73 GUE/NGL HS - 271, 348, 9

artikel 11, § 5 22 ENF -

artikel 13, § 1, letter a 74 GUE/NGL -

75 GUE/NGL -artikel 13, § 1, na 
letter a

1DD commissie +

artikel 13, § 1, na 
letter g

102 EFDD -

artikel 13, § 1, sub i 76 GUE/NGL -

103 EFDD HS - 92, 518, 13artikel 13, § 4

23 ENF -

artikel 14, § 2, letter b 77 GUE/NGL -

artikel 14, na § 5 36 S&D ES - 305, 305, 4

artikel 15, § 1, letters c 
en d

38 + 39 meer dan 
38 leden

ES - 272, 332, 17

artikel 16, § 1 48 GUE/NGL -

Na artikel 16 40 meer dan 
38 leden

ES - 258, 353, 2

artikel 17, § 1, letter a 24 ENF -

37=
53=
78=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 270, 338, 11artikel 27, na § 2

10 ALDE HS + 321, 280, 21

79S GUE/NGL -

1DD commissie +

Bijlage, deel I, § 1, 
tabel, rij 7

105 + 
106

ENF ↓

Bijlage, deel I, tabel, 
na rij 10

94 EFDD HS - 275, 337, 4
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Bijlage, deel I, tabel, 
na rij 12

80 GUE/NGL -

Bijlage, na deel I 54 Verts/ALE HS - 262, 351, 4

1DD commissie ES - 287, 326, 2

7 EFDD -

Bijlage, deel II, § 1

8 EFDD -

Bijlage, deel III, punt 
1, tabel

81S=
104S=

GUE/NGL
EFDD

HS - 124, 487, 9

Bijlage, deel V, punt 
2, § 1, na streepje 1

93 EFDD HS - 129, 484, 6

overw 2 55 GUE/NGL -

overw 3 11 ENF HS - 97, 515, 4

na overw 3 82 EFDD HS + 305, 300, 8

56 GUE/NGL HS - 259, 347, 5

1DD commissie +

overw 4

12 ENF HS ↓

na overw 4 83 EFDD -

overw 6 13 ENF -

overw 8 57 GUE/NGL ES - 264, 342, 4

na overw 13 95 EFDD -

3S=
58S=

EFDD
GUE/NGL

-

1DD commissie +

overw 14

14 ENF ↓

na overw 18 59 GUE/NGL -

15 ENF HS - 61, 547, 4

so

overw 20

1DD commissie

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/ES + 434, 178, 3

60 GUE/NGL ↓

16 ENF -overw 25

84 EFDD HS - 116, 480, 19

overw 26 85 EFDD HS - 125, 472, 10

86 EFDD -overw 29

1DD commissie +

61S GUE/NGL -overw 35

29 S&D ES - 231, 381, 0

stemming: voorstel van de Commissie HS + 434, 134, 37

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 2, 107; artikel 4, § 8 (amendement 1DD)
Verts/ALE: amendementen 11, 12, 15, 25, 27, 28, 49, 50, 52, 54, 56, 64
GUE/NGL: amendementen 41, 47, 72, 73, 78, 81
S&D: amendementen 32/49, 66, 9, 1DD [artikel 4, § 2, letter b], 34/92 [artikel 9, § 3, na 

letter a "acties in verband met projecten van gemeenschappelijk belang als bedoeld 
in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 347/2013 en die onder de energie-
infrastructuurcategorie vallen als bedoeld in bijlage II.2 daarbij, met een 
maximumbudget van 15 % van het budget dat onder artikel 4, lid 2, onder b) van 
deze verordening is toegekend en beperkt tot het eerste werkprogramma, alsook 
acties die uitsluitend duurzame hernieuwbare waterstof of biomethaan gebruiken;"], 
34DD/52DD/72=91DD/92DD [artikel 9, § 3, na letter a "wanneer de projecten van 
invloed zijn op grensoverschrijdende energiestromen, acties in verband met energie-
infrastructuurprojecten ter verbetering van de energie-efficiëntie, onder meer door 
vraagzijderespons en slimme netwerken;"] 34DD [energie-efficiëntie], 37/53/78, 10

EFDD: amendementen 1DD - artikel 14, § 2, letter a (2e deel), 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 
94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104

Verzoeken om aparte 
stemming 
Verts/ALE, GUE/NGL:

Artikel 6 bis (am 1DD)

EFDD: artikel 14, § 2, letter c bis (am 1DD) - artikel 14, § 4 (am 1DD), na overw 25 
(am 1DD)

S&D: Bijlage, deel II, § 1 (am 1DD, = "De budgettaire middelen als bedoeld in 
artikel 4, lid 2, onder a), punten i) en ii), worden als volgt verdeeld, op een 
wijze die evenwicht tussen de in artikel 9, lid 2, onder a) en b), genoemde 
acties waarborgt:"), overw 36 (am 1DD), overw 36 (Commissievoorstel)
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 1DD - overw 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in gasinfrastructuur"
2e deel deze woorden

amendement 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "tussen 15 % en"
2e deel deze woorden

EFDD:
amendement 1DD - artikel 14, § 2, letter a
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en voor acties ter verbetering van de territoriale 

toegankelijkheid en connectiviteit" en "Voor werkzaamheden in ultraperifere regio's 
bedragen de medefinancieringspercentages maximaal 85 %."

2e deel "en voor acties ter verbetering van de territoriale toegankelijkheid en connectiviteit"
3e deel "Voor werkzaamheden in ultraperifere regio's bedragen de 

medefinancieringspercentages maximaal 85 %."

S&D:
amendement 1DD - artikel 9, § 2, letter a, sub i
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "luchthavens"
2e deel deze woorden

amendement 1DD - Bijlage, deel I "Indicatoren", rij 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "luchthavens"
2e deel deze woorden

amendement 27
1e deel "Bij grote projecten moeten transparantie en participatie van de burgers worden 

gewaarborgd"
2e deel "vanaf de planning tot de uitvoering ervan"

amendement 28
1e deel "acties om het EuroVelo-netwerk" en "te integreren"
2e deel "in het alomvattende spoorwegnet"

amendement 98
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de verbetering" en "van infrastructuur"
2e deel deze woorden

Verts/ALE, S&D:
amendement 1DD - artikel 9, § 2, letter a (iii)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "luchthavens"
2e deel deze woorden

Diversen
Tonino Picula, Ruža Tomašić en Cristian-Silviu Buşoi zijn medeondertekenaar van amendement 
107.

20. Associatieovereenkomst EU-Oekraïne
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Verslag: Michael Gahler (A8-0369/2018)

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

na § 1 8 GUE/NGL HS - 55, 499, 40

na § 2 9 GUE/NGL HS - 76, 488, 27

§ 17 18S GUE/NGL -

§ 18 19S GUE/NGL HS - 132, 446, 15

§ 22 2 EFDD HS - 65, 503, 30

na § 27 20 GUE/NGL HS - 96, 443, 52

na § 28 21 GUE/NGL HS - 86, 311, 193

22 GUE/NGL -§ 44

1 Verts/ALE +

§ 47 23 GUE/NGL HS - 243, 336, 28

na § 54 3 EFDD HS - 88, 499, 10

§ 55 24 GUE/NGL HS - 210, 327, 46

na § 73 10 GUE/NGL HS - 75, 466, 43

§ 79 25S GUE/NGL -

§ 82 26 GUE/NGL HS - 124, 461, 18

so

1 +

na § 82 7 PPE

2 +

§ 84 27 GUE/NGL -

§ 86 28S GUE/NGL -

na visum 5 11 GUE/NGL -

na visum 7 4 PPE +

na overw A 12 GUE/NGL -

overw D 13 GUE/NGL -

overw F 14 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw H 15S GUE/NGL -

overw I 16 GUE/NGL HS - 117, 450, 26

5 PPE +overw J

17 GUE/NGL -

na overw J 6 PPE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 433, 105, 30

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 2, 3
GUE/NGL: amendementen 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de EU en haar lidstaten om gerichte 

sancties in te stellen als de Oekraïense militairen niet worden vrijgelaten en als er 
verdere militaire escalatie plaatsvindt; onderstreept dat er geen rechtvaardiging 
bestaat voor een dergelijk gebruik van militaire macht door Rusland; spreekt zijn 
ernstige bezorgdheid uit dat dit mogelijk een sluipende poging vormt om de 
soevereine rechten van Oekraïne in de Zee van Azov te annexeren en deze wateren 
tot een Russisch "binnenmeer" en exclusieve militaire zone te maken, en de 
economie van Zuidoost-Oekraïne in een wurggreep te nemen; eist dat Rusland de 
vrijheid van scheepvaart door de Straat van Kertsj en in de Zee van Azov" en 
"garandeert"

2e deel deze woorden


