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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
meer dan 38 leden lage drempel (minstens 38 leden)
meer dan 76 leden middelhoge drempel (minstens 76 leden)
meer dan 151 leden hoge drempel (minstens 151 leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov

Ontwerpresoluties: B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-
0064/2019, B8-0066/2019

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0056/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

overw B, C § oorspronkelijk
e tekst

+ mondeling 
gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel),
inclusief mondeling aangenomen overwegingen B 

en C

HS + 533, 28, 36

Ontwerpresoluties van de fracties

B8-0056/2019 Verts/ALE ↓

B8-0058/2019 EFDD ↓

B8-0059/2019 ECR ↓

B8-0061/2019 GUE/NGL ↓

B8-0063/2019 ALDE ↓

B8-0064/2019 S&D ↓

B8-0066/2019 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: eindstemming

Diversen
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Monica Macovei (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-
0056/2019.

Rebecca Harms diende de volgende mondelinge amendementen in op overwegingen B en C:

"B. overwegende dat de heer Huseynov, die in maart 2019 vrijgelaten zou moeten worden, 
mogelijk nog eens vijf tot zeven jaar extra gevangenisstraf wacht in eerste instantie vanwege 
aanklachten in verband met de toepassing van niet levens- of gezondheidsbedreigend geweld tegen 
personeel van strafinrichtingen of individuele onderzoekers", strafbaar gesteld in artikel 317, lid 
2;"

"C. overwegende dat Huseynov ervan wordt beschuldigd op 26 december 2018 
gevangenispersoneel te hebben aangevallen om een routinecontrole te voorkomen; overwegende 
dat hij na de vermeende aanval in eenzame opsluiting werd geplaatst zonder het recht om zijn 
advocaat te zien; overwegende dat op 28 december de heer Huseynov een hongerstaking is gestart 
tegen deze pogingen tot verlenging van zijn straftijd en mogelijke nieuwe aanklachten;  
overwegende dat op 30 december de gezondheidstoestand van de blogger is verslechterd en hij is 
flauwgevallen; overwegende dat hij, op aandringen van zijn familieleden, gestopt is met het 
weigeren van vloeistoffen en begonnen is deze in te nemen; overwegende dat op 11 januari 2019 
de EU-delegatie in Azerbeidzjan hem heeft kunnen bezoeken en bevestigd werd dat hij medische 
bijstand kreeg;"

2. Sudan

Ontwerpresoluties: B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-
0062/2019

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0053/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B8-0053/2019 ECR ↓

B8-0054/2019 GUE/NGL ↓

B8-0055/2019 Verts/ALE ↓

B8-0057/2019 ALDE ↓

B8-0060/2019 S&D ↓

B8-0062/2019 PPE ↓
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3. Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in 
Litouwen *

Verslag: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 569, 17, 32

4. Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese 
Investeringsbank

Verslag: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 498, 87, 38

5. Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende 
conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

Verslag: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 544, 62, 20

6. Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I

Verslag: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: besluit om 
interinstitutionele 

onderhandelingen te 
beginnen

HS + 502, 112, 9

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: eindstemming

Diversen
Het verzoek om het besluit in stemming te brengen overeenkomstig artikel 69 quater van het 
Reglement werd ingediend door de ECR-Fractie en de leden Marie-Christine Boutonnet en 
Philippe Loiseau
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7. Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden 
exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I

Verslag: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: besluit om 
interinstitutionele 

onderhandelingen te 
beginnen

HS + 413, 181, 32

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: eindstemming

Diversen
Het verzoek om het besluit in stemming te brengen overeenkomstig artikel 69 quater van het 
Reglement werd ingediend door de Verts/ALE- en ALDE-Fracties

8. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

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

voorstel tot 
verwerping van het 

voorstel van de 
Commissie

74=
75=
78=

EFDD
ENF

meer dan 38 
leden

HS - 147, 440, 36

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-28
30-35
37-44
46-56
62-68

commissie ES + 421, 169, 23

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

36 commissie HS + 403, 189, 20

72 Verts/ALE -Artikel 2, alinea 1, 
letter a

29 commissie +

na artikel 2 81 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

73 Verts/ALE -

69 ALDE -

na artikel 3

45 commissie +

artikel 4, § 1, letter a, 
na punt 2

82 GUE/NGL -

70 Verts/ALE -artikel 4, § 1, letter b, 
na punt 6

71 Verts/ALE -

57-61S commissie +

76 ENF ↓

artikel 5, §§ 7 en 8

77 ENF ↓

overw 7 79 GUE/NGL -

na overw 7 80 GUE/NGL -

stemming: voorstel van de Commissie HS + 397, 158, 69

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendement 36
ENF: amendement 75

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: amendement 36

Diversen
Daniel Buda heeft zijn handtekening onder amendement 78 ingetrokken.

9. Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van 
belastingen ***I

Verslag: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1DD1 commissie +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2=
3=

S&D
Verts/ALE

HS + 359, 243, 22artikel 7, § 2, letter b

1DD2 commissie ↓

stemming: voorstel van de Commissie HS + 530, 32, 68

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 3

10. Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I

Verslag: Bodil Valero (A8-0468/2018)

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

voorstel tot 
verwerping van het 

voorstel van de 
Commissie

113=
114=

EFDD
ENF

HS - 119, 474, 23

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-20
22-72
74-112

commissie +

21 commissie HS + 590, 8, 29

so

1/HS + 436, 170, 16

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming 73 commissie

2/HS - 293, 311, 19

stemming: voorstel van de Commissie HS + 426, 152, 45

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendement 21
ENF: amendement 114
PPE: amendement 73

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 73
1e deel §§ 1, -3
2e deel §§ 4, -6
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11. Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument 
voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking *

Verslag: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-47 commissie +

artikel 10, na § 1 48 S&D, 
Verts/ALE

-

stemming: voorstel van de Commissie HS + 563, 30, 36

12. Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Verslag: Lara Comi (A8-0456/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 347, 274, 5

1 EFDD HS + 259, 171, 191

2 EFDD HS - 95, 450, 73

na § 9

3 EFDD HS + 304, 166, 152

stemming: resolutie (als geheel) HS + 570, 23, 26

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 1, 2, 3

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verplichte"
2e deel deze woorden
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13. Jaarverslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese 
Investeringsbank voor 2017

Verslag: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 316, 118, 82

14. Gedifferentieerde integratie

Verslag: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 446, 138, 19

15. Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie 
van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

Verslag: Jo Leinen en Yana Toom (A8-0420/2018)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1/HS + 506, 51, 27

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 360, 191, 34

stemming: resolutie (als geheel) HS + 479, 18, 81

Verzoeken om hoofdelijke stemming
meer dan 76 
leden:

§ 16

Verzoeken om stemming in onderdelen
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meer dan 76 leden:
§ 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en zijn voorbereidende instanties"
2e deel deze woorden

§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "informele organen en voorbereidende instanties in 

de" en "in het bijzonder op de Eurogroep, de Eurogroepwerkgroep, het Comité 
financiële diensten en het Economisch en Financieel Comité"

2e deel deze woorden


