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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. Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van 
bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd 
Koninkrijk ***I

Verslag: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 645, 2, 7

2. Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-
Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-
Ierland/Schotland) in de context van de terugtrekking van het VK uit de EU ***I

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 624, 13, 24

3. Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het 
Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU 
***I

Verslag: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 651, 9, 10

4. Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I

Verslag: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 658, 8, 4
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5. Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU 
en Afghanistan ***

Aanbeveling: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 513, 85, 67

6. Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU 
en Afghanistan (resolutie)

Verslag: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

as + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 565, 53, 55

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 48

7. Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan eu-Lisa ***

Aanbeveling: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 602, 15, 56
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8. Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

Verslag: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuring zonder stemming (artikel 113, lid 6, van het Reglement)

9. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I

Verslag: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 363 commissie HS + 613, 23, 36

10. Visuminformatiesysteem ***I

Verslag: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-234
242-
251

commissie ES + 540, 123, 10

art 1, alinea 1, punt 1
Verordening (EG) 

nr. 767/2008
art 1, § 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 234, 411, 31

so

1/HS - 289, 381, 6

art 1, alinea 1, punt 2, 
letter c 

Verordening (EG) 
nr. 810/2009 

art 13, § 7, letter a

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/HS + 452, 214, 7

254S Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 274, 396, 6art 1, § 1, punt 4 
Verordening (EG) nr. 

810/2009 
art 21 bis 235-

241
commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 522, 122, 31
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 252, 253, 254

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 253
1e deel "a) kinderen jonger dan 12 jaar"
2e deel "en personen ouder dan 70 jaar"

11. Fonds voor asiel en migratie ***I

Verslag: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142

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

144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215
217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 commissie HS + 538, 122, 14

so

1/HS + 568, 94, 9

2/HS + 571, 83, 7

3/HS + 506, 136, 12

7 commissie

4/HS + 499, 159, 19

8 commissie HS + 559, 110, 8

so

1 +

12 commissie

2/HS + 493, 159, 20

17 commissie HS + 350, 292, 29

18 commissie as +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

19 commissie as/ES + 339, 336, 5
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

24 commissie

2/ES - 334, 342, 5

26 commissie as +

so

1 +

28 commissie

2 +

so

1/HS + 571, 83, 22

30 commissie

2 +

32 commissie as/ES + 354, 318, 6

34 commissie HS + 337, 325, 13

37 commissie as/ES + 337, 319, 19

so

1 +

2/ES + 349, 321, 6

40 commissie

3 +

so

1 +

2/ES + 339, 327, 15

46 commissie

3 +

49 commissie as/ES + 338, 336, 4

52 commissie as/ES + 377, 232, 68

so

1 +

57 commissie

2/ES + 351, 327, 2
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/ES + 370, 308, 1

so

1 +

60 commissie

2 +

66 commissie as +

so

1 +

68 commissie

2 +

so

1/HS + 629, 35, 18

73 commissie

2/HS + 495, 154, 20

79 commissie as +

so

1 +

80 commissie

2 +

82 commissie as +

84 commissie as/ES + 360, 306, 12

85 commissie as +

so

1 +

92 commissie

2 +

97 commissie as +

so

1 +

104 commissie

2/ES + 356, 254, 66

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

1 +

2 +

so

1 +

138 commissie

2/ES + 357, 321, 2

so

1 +

140 commissie

2 +

168 commissie as +

169 commissie as +

176 commissie as +

177 commissie as +

179 commissie as +

so

1 +

184 commissie

2 +

186 commissie as/ES + 422, 253, 6

195 commissie as +

209 commissie as +

210 commissie as +

so

1 +

216 commissie

2 +

224 commissie as/ES + 355, 311, 16

232 commissie as +

art 2, alinea 1, letter e 261S ENF -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

65 commissie +

69 commissie +art 3, § 2, letter b

262 ENF ↓

70-71 commissie +art 3, § 2, letter c

263 ENF ↓

72 commissie +art 3, § 2, na letter c

264 ENF ↓

76 commissie ES + 347, 325, 4art 4, na § 2

252 PPE ↓

77 commissie ES + 370, 302, 5art 4, na § 2

253 PPE ↓

so

1 +

93 commissie

2 +

art 9, § 2

254 PPE ↓

so

1 +

103 commissie

2 +

art 13, § 1

255 PPE ↓

art 14, na § 2 256 PPE ES - 230, 427, 19

123 commissie ES + 347, 316, 16art 18, § 2

257 PPE ↓

265S ENF -art 22

133 commissie +

266S ENF -art 26, § 2

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

1 +

2 +

183 commissie +bijlage II, punt 3, 
letter d

258 PPE ↓

259 PPE ES - 228, 428, 22bijlage III, titel

185 commissie +

bijlage III, punt 1, 
letter f

267 ENF -

268S ENF -bijlage III, punt 2, 
letter i

204 commissie +

269S ENF -bijlage III, punt 3, 
letter b

206 commissie +

270S ENF HS - 109, 549, 23bijlage III, punt 3, 
letter e

208 commissie +

271S ENF -bijlage III, punt 4, 
letter b

219 commissie ES + 349, 324, 6

bijlage III, punt 4, 
letter h

272 ENF -

273 ENF -bijlage IV, streepje 1

228 commissie +

31 commissie ES + 348, 320, 7overw 24

250 PPE ↓

42 commissie ES - 323, 349, 3overw 32

251 PPE -

260S ENF -overw 55

59 commissie ES + 356, 254, 66

stemming: voorstel van de Commissie HS + 374, 260, 47
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: amendementen 7 (4e deel), 270

Verzoeken om aparte stemming
ECR: amendementen 1, 7 (4e deel), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: amendementen 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: amendementen 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 

176, 177, 179, 195, 209, 210, 232

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en veilige en wettelijke routes naar de Unie te 

creëren, hetgeen ook moet helpen" en "Als instrument van het interne beleid van de 
Unie en het enige financieringsinstrument voor asiel en migratie op EU-niveau, dient 
het fonds primair acties inzake asiel en migratie binnen de Unie te ondersteunen. 
Binnen welomschreven grenzen en met inachtneming van passende waarborgen"

2e deel deze woorden

amendement 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "alsook organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, met inbegrip van vluchtelingen- en migrantenverenigingen"
2e deel deze woorden

amendement 28
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en steun voor re-integratie op lange termijn”
2e deel deze woorden

amendement 30
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Bijzondere aandacht moet uitgaan naar kwetsbare 

groepen. Terugkeerbesluiten moeten worden gebaseerd op een uitvoerige en 
nauwkeurige beoordeling van de situatie in het land van herkomst, waaronder het 
plaatselijke absorptievermogen. Specifieke maatregelen en acties ter ondersteuning 
van de landen van herkomst, en in het bijzonder van kwetsbare personen, dragen bij 
tot duurzame, veilige en doeltreffende terugkeer. Deze maatregelen moeten worden 
uitgevoerd met de actieve participatie van lokale overheden, het maatschappelijk 
middenveld en diasporagemeenschappen."

2e deel deze woorden

amendement 60
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en met maatschappelijke organisaties, met 

inbegrip van migranten- en vluchtelingenorganisaties"
2e deel deze woorden

PPE:
amendement 40
1e deel "De prioriteit van het fonds moet bestaan uit het financieren van acties binnen het 

grondgebied van de Unie. Het fonds kan maatregelen financieren in of met 
betrekking tot derde landen die door het fonds worden gesteund"

2e deel "deze moeten in financieel opzicht beperkt blijven, van dien aard zijn dat"
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3e deel "de in artikel 3 van deze verordening vastgestelde doelstellingen van het fonds 
kunnen worden verwezenlijkt, en worden onderworpen aan passende waarborgen. 
Dergelijke maatregelen dienen andere acties buiten de Unie te completeren die door 
de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het 
bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar 
volledige samenhang en complementariteit met de beginselen en de algemene 
doelstellingen van het externe optreden en het buitenlands beleid van de Unie ten 
aanzien van het land of de regio in kwestie en de internationale verbintenissen van 
de Unie. Het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling dat is omschreven in 
punt 35 van de Europese consensus inzake ontwikkeling, moet gerespecteerd 
worden. Tijdens de uitvoering van noodsteun moet worden gezorgd voor 
consistentie met de humanitaire beginselen zoals uiteengezet in de Europese 
consensus over humanitaire hulp."

amendement 46
1e deel "Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van het fonds, 

dienen de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat de programma's van de 
lidstaten acties omvatten die bijdragen aan de verwezenlijking van elk van de 
specifieke doelstellingen van deze verordening. Voorts moeten zij ervoor zorgen dat 
de toewijzing van middelen aan de specifieke doelstellingen zo goed mogelijk aan 
deze doelstellingen beantwoordt en gebaseerd is op de meest actuele behoeften"

2e deel dat de programma's een minimum aan uitgaven met betrekking tot deze 
doelstellingen omvatten"

3e deel dat de verdeling van de middelen over de doelstellingen in verhouding staat tot de 
uitdagingen, dat de gekozen prioriteiten in overeenstemming zijn met de 
uitvoeringsmaatregelen als vastgesteld in bijlage II, en dat de verdeling van 
middelen over de doelstellingen waarborgt dat de algemene beleidsdoelstelling kan 
worden bereikt"

amendement 93
1e deel "De financiering uit de thematische faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten met 

een hoge toegevoegde waarde voor de Unie of om te voorzien in dringende 
behoeften, conform de overeengekomen prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet in 
bijlage II en via de in aanmerking komende acties in bijlage III. De Commissie 
overlegt regelmatig met maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van de werkprogramma's."

2e deel "Minimaal 20 % van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen 
aan de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde specifieke doelstelling. Minimaal 10 % 
van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, 
lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde specifieke doelstelling. Minimaal 10 % van 
de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, 
lid 2, eerste alinea, onder c), bedoelde specifieke doelstelling. Minimaal 10 % van de 
financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, lid 2, 
eerste alinea, onder c bis), bedoelde specifieke doelstelling."

amendement 103
1e deel "Elke lidstaat en de Commissie zorgen ervoor dat de door het nationale programma 

bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en 
uitdagingen van de Unie op het gebied van asiel- en migratiebeheer, en dat zij 
stroken met het relevante acquis en de internationale verplichtingen van de Unie en 
de lidstaten die voortvloeien uit internationale instrumenten die zij hebben 
ondertekend, in het bijzonder VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Bij het 
vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de 
in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen"
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2e deel "In dat opzicht wijzen de lidstaten een minimum van 20 % van de aan hen 
toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder a), bedoelde 
specifieke doelstelling. De lidstaten wijzen een minimum van 10 % van de aan hen 
toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde 
specifieke doelstellingen. De lidstaten wijzen een minimum van 10 % van de aan 
hen toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder c), 
bedoelde specifieke doelstellingen. De lidstaten wijzen een minimum van 10 % van 
de aan hen toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder c 
bis), bedoelde specifieke doelstellingen."

amendement 104
1e deel "De lidstaten zorgen er bovendien voor dat hun programma's maatregelen omvatten 

voor alle in artikel 3, lid 2, genoemde specifieke doelstellingen van het fonds en dat 
de verdeling van de middelen over deze doelstellingen waarborgt dat de 
doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt"

2e deel Wanneer zij de programma's van de lidstaten evalueert, ziet de Commissie erop toe 
dat er geen financiering ter beschikking wordt gesteld voor projecten waarbij sprake 
is van duidelijke aanwijzingen dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid 
en regelmatigheid van die financiering, of de prestatie van die projecten, ter 
discussie staan als gevolg van een met redenen omkleed advies van de Commissie 
met betrekking tot een inbreukprocedure als bedoeld in artikel 258 VWEU"

amendement 138
1e deel gehele tekst zonder het woord: "onvoorziene"
2e deel dit woord

amendement 140
1e deel gehele tekst zonder het woord: "onvoorziene"
2e deel dit woord

amendement 143
1e deel gehele tekst zonder het woord: "onvoorziene"
2e deel dit woord

ENF:
amendement 7
1e deel "Het fonds moet de mensenrechten volledig eerbiedigen en in overeenstemming zijn 

met de Agenda 2030, het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling als 
bedoeld in artikel 208 VWEU," zonder "en in overeenstemming zijn met de Agenda 
2030", "en de internationale verbintenissen om het gebied van migratie en asiel, met 
name het mondiale pact inzake vluchtelingen", "en het mondiale pact inzake veilige, 
ordelijke en reguliere migratie."

2e deel "en in overeenstemming zijn met de Agenda 2030"
3e deel "en de internationale verbintenissen om het gebied van migratie en asiel, met name 

het mondiale pact inzake vluchtelingen"
4e deel "en het mondiale pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie."

amendement 68
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "volgens het beginsel van solidariteit en een billijke 

verdeling van de verantwoordelijkheid"
2e deel deze woorden

amendement 73
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "ten minste" en "relevante internationale 
organisaties, niet-gouvernementele organisaties, met name vluchtelingen- en 
migrantenorganisaties, nationale mensenrechteninstellingen en organen voor gelijke 
behandeling, en economische en sociale partners."

2e deel deze woorden

amendement 80
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met Schengen geassocieerde"
2e deel deze woorden

amendement 92
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en aan internationale en niet-gouvernementele 

organisaties"
2e deel deze woorden

amendement 119
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en toelating op humanitaire gronden" (in de titel) 

en "De lidstaten ontvangen naast de overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), 
berekende toewijzing om de twee jaar een aanvullend vast bedrag van 6 000 EUR 
voor elke persoon die wordt toegelaten via regelingen voor toelating op humanitaire 
gronden"

2e deel deze woorden

amendement 184
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "a) het bevorderen en uitvoeren van de eerbiediging 

van het internationaal recht en van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie bij al het beleid en alle maatregelen op het gebied van asiel en 
migratie" en "internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties en 
sociale partners" (onder b)

2e deel deze woorden

amendement 216
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "c) acties om te bevorderen dat onderdanen van 

derde landen gelijke behandeling genieten bij de toegang tot en de verlening van 
overheids- en particuliere diensten, waaronder de toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, waarbij deze diensten worden 
aangepast aan de behoeften van de doelgroep" en "en acties ter bevordering van de 
acceptatie door de gastsamenleving" (onder e) en "f) de bevordering van uitwisseling 
en dialoog tussen onderdanen van derde landen, de gastsamenleving en 
overheidsinstanties, onder meer door de raadpleging van de onderdanen van derde 
landen, en interculturele en interreligieuze dialoog"

2e deel deze woorden

ECR, ENF:
amendement 57
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Maatschappelijk organisaties," en "en in derde 

landen"
2e deel "Maatschappelijk organisaties,"
3e deel "en in derde landen"
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12. Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I

Verslag: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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

210 EFDD -

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

commissie +

8 commissie as +amendementen van de 
bevoegde commissie - 

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

16 commissie as +

19 commissie as +

so

1 +

40 commissie

2 +

41 commissie HS + 490, 170, 17

42 commissie as/ES + 384, 287, 6

53 commissie as +

57 commissie as +

58 commissie as +

61 commissie as +

62 commissie as +

64 commissie as +

so

1 +

66 commissie

2 +

73 commissie as +

76 commissie as +

85 commissie as +

92 commissie as +

93 commissie as +

108 commissie as +

so

1 +

2/ES + 349, 306, 16

aparte stemming

114 commissie

3 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

146 commissie HS + 535, 117, 23

148 commissie as +

149 commissie as +

150 commissie as +

166 commissie as +

167 commissie as +

169 commissie HS + 513, 151, 12

186 commissie HS + 502, 153, 14

197 commissie as +

201 commissie HS + 505, 151, 20

205 commissie as +

art 3, § 2, letter a 213 ENF -

art 4, § 3, letter a 214S ENF -

art 4, § 3, letter b 215S ENF -

211S GUE/NGL -art 5, § 3

65 commissie +

77 commissie ES + 361, 311, 4art 8, § 6

206 PPE ↓

art 23, § 2 216S ENF -

164 commissie ES + 352, 307, 18bijlage II, punt 1, 
letter c

207 PPE ↓

bijlage III, punt 1, 
na letter g

208 PPE +

bijlage III, punt 1, 
letter i

217S ENF -

bijlage III, punt 2, 
letter h

218S ENF -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

209 PPE +bijlage IV, punt 6

192 commissie ↓

overw 57 212S ENF -

stemming: voorstel van de Commissie HS + 473, 169, 39

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF: amendementen 41, 146, 169, 186, 201

Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendementen 41, 42, 53, 108
ENF: amendementen 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 

166, 167, 197, 205

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "als laatste redmiddel"
2e deel deze woorden

amendement 66
1e deel "Juridische entiteiten die deelnemen aan consortia van ten minste twee 

onafhankelijke entiteiten en die zijn gevestigd in verschillende lidstaten of in met die 
lidstaten verbonden landen of gebieden overzee, zijn subsidiabel."

2e deel "Als de juridische entiteiten die aan een consortium deelnemen in een derde land 
zijn gevestigd, is artikel 6, lid 3, van toepassing."

amendement 114
1e deel "De Commissie kan besluiten bij wijze van uitzondering financiële bijstand te 

verstrekken om in urgente en specifieke behoeften te voorzien in geval van een naar 
behoren gemotiveerde noodsituatie en als laatste redmiddel."

2e deel "en als laatste redmiddel"
3e deel "Dergelijke situaties kunnen zich voordoen als gevolg van een urgente en 

uitzonderlijke druk, waarbij de buitengrens van een of meer lidstaten is, wordt of 
naar verwachting zal worden overgestoken door een groot of onevenredig aantal 
onderdanen van derde landen, met name in grenssegmenten ten aanzien waarvan een 
zodanig impactniveau is vastgesteld dat de werking van het hele Schengengebied 
erdoor in gevaar komt, of ingeval van enige andere naar behoren gemotiveerde 
noodsituatie die vraagt om dringende actie aan de buitengrenzen binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld op de hoogte."

13. Fonds voor interne veiligheid ***I

Verslag: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

commissie +

so

1 +

1 commissie

2 +

8 commissie as +

so

1 +

9 commissie

2 +

so

1/HS + 588, 56, 17

11 commissie

2/HS + 539, 59, 36

17 commissie as +

23 commissie HS + 518, 89, 56

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

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

27 commissie as +

47 commissie HS + 565, 68, 24

so

1/HS + 605, 34, 20

2/HS + 583, 57, 21

3/HS + 528, 99, 30

50 commissie

4/HS + 514, 88, 57

53 commissie as +

54 commissie as +

58 commissie as +

so

1 +

61 commissie

2/ES - 277, 364, 23

68 commissie as +

so

1 +

71 commissie

2 +

77 commissie as +

so

1 +

79 commissie

2 +

93 commissie as +

94 commissie as +

118 commissie HS - 301, 314, 53

124 commissie as +

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

1 +

2 +

128 commissie HS + 495, 91, 84

so

1 +

129 commissie

2 +

so

1 +

132 commissie

2 +

art 13, na § 2 160 PPE +

art 18 157S ENF -

art 22, § 2 158S ENF -

155 ENF -overw 14

12 commissie +

159 PPE ES + 363, 306, 9overw 37

25 commissie ↓

156S ENF -overw 45

31 commissie ES + 362, 238, 72

stemming: voorstel van de Commissie HS + 481, 142, 49

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 11, 23, 47, 50, 128
ENF: amendement 118

Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendementen 25, 31
GUE/NGL: amendementen 23, 47, 128
ENF: amendementen 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 61
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1e deel "Juridische entiteiten die deelnemen aan consortia van ten minste twee 
onafhankelijke entiteiten en die zijn gevestigd in verschillende lidstaten of in met die 
lidstaten verbonden landen of gebieden overzee, zijn subsidiabel."

2e deel "Als de internationale organisaties die aan een consortium deelnemen in een derde 
land zijn gevestigd, is artikel 6, lid 3, van toepassing."

GUE/NGL:
amendement 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "In noodsituaties en om ernstige risico's voor de 

openbare veiligheid aan te pakken en te voorkomen, ook in de nasleep van een 
terroristische aanslag, moeten acties van strijdkrachten op het grondgebied van de 
lidstaat in aanmerking komen voor steun uit het fonds."

2e deel deze woorden

ENF:
amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met hulp van de privésector en het 

maatschappelijk middenveld" en "onverdraagzaamheid en discriminatie"
2e deel deze woorden

amendement 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onverdraagzaamheid en discriminatie"
2e deel deze woorden

amendement 71
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met inbegrip van organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld"
2e deel deze woorden

amendement 79
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het Europees Openbaar Ministerie (EOM)" en 

"met inbegrip van organisaties uit het maatschappelijk middenveld"
2e deel deze woorden

amendement 127
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in combinatie met algoritmes voor kunstmatige 

intelligentie"
2e deel deze woorden

amendement 129
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met een bijzondere nadruk op opleidingen inzake 

de grondrechten, met inbegrip van maatregelen voor het opsporen en voorkomen van 
racisme"

2e deel deze woorden

amendement 132
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onverdraagzaamheid en discriminatie,"
2e deel deze woorden

GUE/NGL, ENF:
amendement 50
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en racisme" (§ 3, onder a), "onder meer uit het 

maatschappelijk middenveld" (§ 3, onder b) en zonder § 4
2e deel "en racisme" (§ 3, onder a)
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3e deel "onder meer uit het maatschappelijk middenveld" (§ 3, onder b)
4e deel § 4

14. Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming 
van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I

Verslag: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 195 commissie HS + 637, 14, 26

15. Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie ***I

Verslag: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 6 commissie HS + 585, 39, 55

16. Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale 
zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU ***I

Verslag: Marian Harkin en Jean Lambert (A8-0161/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-11 commissie +

verklaring van de 
Commissie

12 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 652, 8, 18
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17. Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het 
wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I

Verslag: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 10 commissie HS + 623, 35, 21

18. Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het 
luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU ***I

Verslag: Pavel Telička (A8-0062/2019)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 18 commissie HS + 653, 21, 5

19. Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

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

na overw 10 1 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 640, 18, 17

20. Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd 
Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd 
Koninkrijk in wateren van de Unie ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
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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

1 EFDD HS - 51, 614, 10

Voorstel van de Commissie

stemming: voorstel van de Commissie HS + 641, 28, 6

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendement 1

Diversen
Om interne procedurele redenen heeft de Raad verzocht om opname in de handeling van de 
volgende overweging:
"Gezien de noodzaak om er vóór de datum van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit 
de Unie voor te zorgen dat een wettelijk kader beschikbaar is om een onderbreking te vermijden in 
de visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in de wateren van de 
Unie en van Unievissersvaartuigen in de wateren van het Verenigd Koninkrijk op de datum 
waarop het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Unie, die 30 maart 2019 zou kunnen zijn, 
werd het passend geacht om te voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken die 
bedoeld is in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de 
Europese Unie, gehecht aan het VEU, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie."

21. Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met 
de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland uit de Unie ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

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

gehele tekst 1DD1 commissie +

2 meer dan 38 
leden

+art 3

1DD2 commissie ↓

stemming: voorstel van de Commissie HS + 661, 5, 5



P8_PV (2019)03-13(VOT)_NL.docx 27 PE 636.465

22. Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Ontwerpresolutie: B8-0156/2019

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

Ontwerpresolutie B8-0156/2019
(commissie ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE HS - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 394, 258, 21na § 2

22 ECR HS - 279, 371, 28

2 PPE HS + 339, 328, 10

so

1 ↓

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

2 ↓

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 3 31 GUE/NGL ES - 138, 516, 21

na § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE HS - 301, 370, 8

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 604, 56, 14



P8_PV (2019)03-13(VOT)_NL.docx 28 PE 636.465

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

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 234, 359, 77na § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ES + 378, 290, 6

so

1 +

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2/HS + 570, 98, 9

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 396, 265, 15

na § 19 23 ECR HS - 280, 359, 35

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 22 40 ENF -

41 ENF HS - 103, 547, 24

so

1 +

§ 24

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 26 § oorspronkelijke so
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 +tekst

2 +

na § 27 15 S&D ES - 330, 340, 3

so

1 +

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

4 PPE HS - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

HS - 317, 319, 37

na § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ES - 309, 358, 8§ 29

24 ECR ES - 306, 363, 5

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ES + 362, 287, 24

so

1 +

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 40 17 S&D +

so

1 +

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 41 33 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 44 18 S&D ES + 334, 309, 29

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

2 +

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

na § 52 25 ECR -

na § 57 14 EFDD ES + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL ES - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -na § 65

42 ENF HS - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

HS + 366, 290, 11na visum 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 382, 272, 12
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

7 EFDD, 
Verts/ALE

HS + 427, 207, 35

19 ECR ES - 298, 367, 8

na overw A

20 ECR HS - 268, 365, 33

overw B § oorspronkelijke 
tekst

as +

na overw C 28 GUE/NGL -

overw E § oorspronkelijke 
tekst

as +

37 ENF HS - 63, 537, 72

38 ENF HS - 58, 594, 15

na overw E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

so

1 +

overw H

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

overw I § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw K 30 GUE/NGL ES + 363, 306, 6

stemming: resolutie (als geheel) HS + 446, 146, 79

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: amendementen 18 (2e en 3e deel), 20, 22, 23
PPE: amendementen 1, 2, 3, 4; § 10; eindstemming
Verts/ALE: amendementen 1, 3, 11, 23
ENF: amendementen 37, 38, 41, 42

Verzoeken om aparte stemming
PPE: overweging B
ECR: §§ 9, 46; overweging E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt dat in een geharmoniseerd kader voor 

tolheffingssystemen rekening moet worden gehouden met de emissies van zowel 
broeikasgassen als verontreinigende stoffen met betrekking tot de milieuprestaties, 
om duidelijke en evenwichtige signalen uit te sturen voor de ontwikkeling van 
nieuwe voertuigen;"

2e deel deze woorden

ENF:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het klimaat en"
2e deel deze woorden

§ 4
1e deel "onderstreept nogmaals dat luchtverontreiniging een plaatselijke, regionale, 

nationale en grensoverschrijdende dimensie heeft en optreden vereist op alle 
bestuursniveaus; dringt daarom aan op een intensivering van de aanpak op meer 
bestuursniveaus, waarin alle actoren verantwoordelijkheid opnemen voor de 
maatregelen die op hun niveau kunnen en moeten worden getroffen; is eveneens van 
mening dat de beleidsvorming binnen de Commissie een geïntegreerder karakter 
moet hebben, met de betrokkenheid van alle betrokken directoraten-generaal;"

2e deel "betreurt dat de doelstellingen van het DG Milieu, hoewel het bevoegd is voor 
luchtvervuiling, vaak ondermijnd worden door het beleid en de belangen van andere 
departementen;"

§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "klimaatverandering"
2e deel deze woorden

§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de beperking van de CO2-emissies", "hand in 

hand gaan" en "dat emissievrije en emissiearme auto's, bestelwagens en bussen van 
cruciaal belang zijn om te zorgen voor schone, energie-efficiënte en betaalbare 
mobiliteit voor alle burgers, en dat een snellere ontwikkeling van een massamarkt 
voor deze voertuigen door het aanbod ervan in de Unie te vergroten, cruciaal is om 
de prijs ervan te laten dalen, waar consumenten, wagenparkbeheerders, openbare-
aanbestedingsautoriteiten en de Europese samenleving als geheel baat bij hebben;"

2e deel deze woorden

§ 17
1e deel "benadrukt dat het van cruciaal belang is de markt voor elektrische voertuigen te 

stimuleren en de lidstaten richtinggevende aanbevelingen aan te reiken om hen aan 
te moedigen fiscale prikkels voor emissievrije of emissiearme voertuigen in te 
voeren;"

2e deel "benadrukt dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van oplaadinfrastructuur, ook 
in particuliere en overheidsgebouwen overeenkomstig de richtlijn energieprestatie 
van gebouwen, en het concurrentievermogen van elektrische voertuigen essentieel 
zijn om de aanvaarding door de consument te verhogen; benadrukt dat het belangrijk 
is ervoor te zorgen dat de elektriciteit die gegenereerd wordt voor elektrische 
voertuigen, afkomstig is van duurzame energiebronnen; dringt in dit verband aan op 
een Europees langetermijninitiatief betreffende accu's van de volgende generatie;"
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§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de toegang van personenvoertuigen tot stadscentra 

te beperken"
2e deel deze woorden

§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(semi)" en "voor het koolstofvrij maken van het 

wegvervoer en"
2e deel deze woorden

§ 26
1e deel "is ingenomen met de beloften van verschillende steden in Europa om hun 

voertuigenpark voor het openbaar vervoer schoner te maken"
2e deel "door vereisten voor de aankoop van elektrische bussen in te voeren en verzoekt 

andere steden het voorbeeld te volgen van bepaalde Europese leden van het netwerk 
van C40-steden die een verklaring voor straten zonder fossiele brandstoffen hebben 
ondertekend waarin zij afspreken vanaf 2025 alleen elektrische bussen in te kopen 
en tegen 2030 grote stedelijke emissievrije gebieden te creëren;"

§ 28
1e deel "merkt op dat er op dit moment technologie bestaat om aan de Euro 6 NOx-normen 

voor dieselvoertuigen te voldoen, ook in reële rijomstandigheden"
2e deel ", zonder nadelige gevolgen voor de CO2-emissies;"

§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "stikstofoxide- (N2O) en methaanemissies (CH4)" 

en "40 % van de methaanemissies"
2e deel deze woorden

§ 40
1e deel "benadrukt dat ammoniakemissies in stedelijke gebieden goed zijn voor 50 % van de 

gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, aangezien ammoniak een belangrijke 
precursor van fijnstof is;"

2e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) van de EU aan te grijpen om luchtverontreiniging door de 
landbouw te bestrijden;"

overweging H
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "stikstofoxide- en methaanemissies", "en 40 % van 

de methaanemissies", en "dat intensieve veehouderij wereldwijd meer 
broeikasgasemissies produceert dan vervoer"

2e deel deze woorden

overweging I
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op het gebied van duurzame ontwikkeling" en "om 

de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN 
voor 2030 in Europa en daarbuiten te waarborgen"

2e deel deze woorden

ECR, ENF:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "diverse maatregelen die in de lidstaten zijn 

toegepast om" en "de toegang van personenvoertuigen tot stadscentra te beperken"
2e deel "diverse maatregelen die in de lidstaten zijn toegepast om"
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3e deel "de toegang van personenvoertuigen tot stadscentra te beperken"

§ 50
1e deel "is ingenomen met het feit dat ten minste tien EU-lidstaten hebben toegezegd 

steenkool uit te faseren;"
2e deel "roept de EU-lidstaten op steenkool als energiebron [...] uit te faseren"
3e deel "uiterlijk tegen 2030"

Diversen
Julie Girling (PPE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0156/2019.
Peter Liese (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0156/2019.

23. Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische 
communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

Verslag: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ENF HS - 60, 583, 25

so

1 +

§ 1, letter o § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 1, letter q § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 1, letter s § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 1, letter ae oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

so

1 +

§ 1, letter ag § oorspronkelijke 
tekst

2/ES - 247, 373, 45

stemming: ontwerpresolutie (gehele tekst)
commissie AGRI

HS + 489, 148, 30
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF: amendement 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 1, letter o
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "berichtendiensten", "van de auteur", "maar ook", 

"daarbij in gedachten te houden dat het de verantwoordelijkheid is van de 
socialemediabedrijven om systemisch nepnieuws snel te verwijderen"

2e deel deze woorden

§ 1, letter q
1e deel gehele tekst zonder de woorden: " alsook in de versterking van de 

onlineverantwoordingsplicht, de waarborging van betere controles van de identiteit 
van gebruikers alvorens hun toegang tot de desbetreffende platforms wordt 
verleend"

2e deel deze woorden

§ 1, letter s
1e deel "door te gaan met het bevorderen van de weerbaarheid op basis van benaderingen 

waarbij de overheid en de samenleving als geheel betrokken zijn, alsook met het 
ontwikkelen van het vermogen om onmiddellijk op dreigingen te reageren, proactief 
maatregelen vast te stellen en een stap vooruit te denken in plaats van simpelweg te 
reageren op aanvallen die al in het cyber- en informatiedomein hebben 
plaatsgevonden en deze te analyseren; de aandacht te vestigen op de technische 
vooruitgang op dit gebied en voorbeelden van beste praktijken uit te wisselen in de 
vorm van maatregelen die reeds door de afzonderlijke lidstaten zijn genomen, alsook 
een evaluatie van de werking van de door de lidstaten ingevoerde nationale 
benaderingen uit te voeren, en tegelijkertijd manieren te ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat ook na de brexit nauw met het Verenigd Koninkrijk kan worden 
samengewerkt"

2e deel "en daarnaast samen te werken met inlichtingendiensten en bondgenoten zoals de 
Verenigde Staten, Canada, de NAVO en het Inlichtingen- en situatiecentrum van de 
EU (EU-Intcen);"

§ 1, letter ag
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zo nodig met de steun van Eurojust"
2e deel deze woorden

Diversen
Anna Elżbieta Fotyga (rapporteur) diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 1, 
letter ae:
"aan de Europese Raad voor te stellen om prioriteit toe te kennen aan de bestrijding van 
desinformatie en vijandige propaganda en in dit verband voldoende middelen en instrumenten in te 
zetten, ter waarborging van objectieve verslaggeving en de verspreiding van informatie"

24. Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1, na letter k 8 GUE/NGL HS - 104, 494, 45

§ 1, na letter n 9 GUE/NGL HS - 89, 535, 22

na visum 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL HS - 75, 554, 24na overw A

3 GUE/NGL HS - 76, 556, 22

4 GUE/NGL HS - 126, 505, 26na overw D

5 GUE/NGL HS - 130, 504, 22

na overw G 6 GUE/NGL HS - 83, 554, 21

na overw K 7 GUE/NGL HS - 130, 511, 20

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 540, 73, 34

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied 
van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I

Verslag: Julia Reda (A8-0084/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

commissie +

soamendementen van de 
bevoegde commissie - 

11 commissie

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

2 +

25 commissie as +

48 commissie as +

so

1 +

62 commissie

2 +

159 commissie as +

160 commissie as +

so

1 +

161 commissie

2 +

aparte stemming

168 commissie as +

so

1 +

art 2, § 1, na punt 1 183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL HS - 143, 436, 6

so

1 +

art 4, § 1, punt 7

184 Verts/ALE

2/ES - 247, 341, 16

187S GUE/NGL HS - 137, 412, 56

89 commissie +

so

1/ES + 451, 128, 31

art 4, § 1, punt 8

185 Verts/ALE

2/ES - 255, 334, 20

soart 10, § 1 120 commissie

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

2 +

188 GUE/NGL -

na overw 3 181 Verts/ALE HS - 166, 249, 206

na overw 18 182 Verts/ALE ES - 296, 301, 22

stemming: voorstel van de Commissie HS + 489, 73, 56

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 181, 186, 187
GUE/NGL: amendementen 186, 187

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: amendementen 25, 48, 159, 160, 168

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 183
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van cyberbeveiliging": uitsluitend defensieve en 

reactieve"
2e deel deze woorden

amendement 184
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "strikt beperkt"
2e deel deze woorden

amendement 185
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "strikt beperkt"
2e deel deze woorden

GUE/NGL:
amendement 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "evenals uit het Europees Defensiefonds voor acties 

en administratieve kosten met betrekking tot defensie"
2e deel deze woorden

amendement 62
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de 

acties die gefinancierd worden door het bij Verordening (EU) 2019/XXX opgerichte 
Europees Defensiefonds"

2e deel deze woorden

amendement 120
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met betrekking tot projecten, -diensten, -

vaardigheden voor tweeërlei gebruik"
2e deel deze woorden
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amendement 161
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Deze kunnen worden gedekt door financiële 

bijdragen uit het Europees Defensiefonds"
2e deel deze woorden

26. Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het 
VK uit de Unie ***I

Verslag: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 590, 9, 21

27. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van 
het VK uit de Unie ***I

Verslag: Karima Delli (A8-0009/2019)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 25 commissie HS + 573, 21, 25

28. Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ***I

Verslag: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 117 commissie HS + 596, 16, 7

29. Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet 
***I
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Verslag: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 7 commissie HS + 552, 25, 43

gemeenschappelijke 
verklaring

8 commissie +

verklaring van de 
Commissie

9 commissie +

30. Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan 
contanten ***I

Verslag: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 79 commissie HS + 587, 26, 8

31. Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende 
stoffen, waaronder clothianidin

Ontwerpresolutie: B8-0138/2019 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0138/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 514, 81, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD, Verts/ALE: eindstemming

32. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-
ØØ4114-3)



P8_PV (2019)03-13(VOT)_NL.docx 41 PE 636.465

Ontwerpresolutie: B8-0141/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0141/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 442, 160, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

33. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 
(MON-87411-9)

Ontwerpresolutie: B8-0140/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0140/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 435, 156, 30

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

34. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 
× 1507 × GA21

Ontwerpresolutie: B8-0142/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0142/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 431, 157, 30

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

35. Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid
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Ontwerpresolutie: B8-0139/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0139/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 421, 177, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD, Verts/ALE: eindstemming

36. Verslag 2018 over Turkije

Verslag: Kati Piri (A8-0091/2019)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

16 ENF HS - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL ES - 255, 351, 11

so

1 +

2 +

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

§ 10 20 S&D +

so

1 +

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL ES + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

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

so

1/HS - 92, 502, 29

2/HS - 91, 509, 15

3/HS - 115, 486, 14

17 EFDD

4/HS - 88, 492, 37

3 PPE HS - 207, 342, 67

8 GUE/NGL ES - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

so

1/HS + 419, 163, 36

2/HS + 509, 86, 25

§ 21

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 509, 89, 20

so

1 -

na § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE ES - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

so

1 +

2 +

§ 22

§ oorspronkelijke 
tekst

3/ES - 292, 327, 5

10 GUE/NGL ES - 256, 348, 19§ 23

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 489, 117, 18

§ 26 11 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL HS - 116, 496, 11

15 GUE/NGL HS - 101, 512, 9

so

1 +

§ 31

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 462, 137, 25

visum 3 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 6 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 17 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 19 § oorspronkelijke 
tekst

as +

stemming: resolutie (gehele tekst)
commissie AFET

HS + 370, 109, 143

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: § 21
PPE: amendement 3
GUE/NGL: amendementen 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; amendement 16
ECR: § 31 (2e deel)
S&D, EFDD: amendementen 3, 17

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: visa 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD:
amendement 1
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1e deel "roept op om Turkije te schrappen van de lijst van begunstigden van het IPA II en 
het toekomstige IPA III, en om via programma's in het kader van het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) of het toekomstige 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) specifieke financiering beschikbaar te stellen"

2e deel "om zonder tussenkomst van de Turkse overheid Turkse maatschappelijke 
organisaties, mensenrechtenverdedigers en journalisten te kunnen ondersteunen en 
meer directe onderlinge contacten mogelijk te kunnen maken;"

amendement 17
1e deel "verzoekt, rekening houdend met al het bovenstaande, de Commissie en de Raad van 

de Europese Unie om in overeenstemming met het onderhandelingskader de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel te staken;"

2e deel "verzoekt de Commissie om de middelen die momenteel in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA II en het toekomstige IPA III) beschikbaar 
zijn te bevriezen;"

3e deel "ondersteunt het maatschappelijk middenveld, de mensenrechtenverdedigers en de 
journalisten in Turkije;"

4e deel "dringt erop aan meer mogelijkheden te creëren voor interpersoonlijke contacten, 
academische dialoog, toegang voor Turkse studenten tot Europese universiteiten en 
mediaplatformen voor journalisten, met het doel om democratische waarden en 
beginselen, de mensenrechten en de rechtsstaat te beschermen en bevorderen; 
verwacht dat de relatie tussen Turkije en de EU opnieuw wordt vormgegeven en er 
een effectief partnerschap tot stand wordt gebracht, een en ander onverminderd 
artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; benadrukt dat in het kader 
van alle politieke betrekkingen tussen de EU en Turkije voorwaarden moeten 
worden gesteld inzake de eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;"

ECR:
§ 31
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wijst op het door de secretaris-generaal van de VN 

voorgestelde kader, en zijn oproep om de onderhandelingen te hervatten en voort te 
bouwen op de overeenkomsten die reeds werden bereikt in 2017;"

2e deel deze woorden

ENF:
§ 9
1e deel "maakt zich grote zorgen over de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk 

middenveld en de bevordering van de fundamentele rechten en vrijheden; benadrukt 
dat tijdens de noodtoestand een groot aantal activisten, waaronder verdedigers van 
de mensenrechten, gearresteerd zijn en betogingen herhaaldelijk verboden zijn; roept 
Turkije op alle mensenrechtenactivisten, journalisten en anderen die vastzitten op 
basis van ongegronde beschuldigingen vrij te laten, de beschuldigingen tegen hen in 
te trekken en ervoor te zorgen dat deze mensen hun werkzaamheden onder alle 
omstandigheden kunnen uitvoeren zonder hierbij te worden gehinderd of bedreigd; 
roept Turkije op de grondrechten van alle minderheden te beschermen, met inbegrip 
van de rechten van etnische, religieuze en seksuele minderheden; herinnert eraan dat 
de Turkse wetgeving inzake haatzaaiende uitingen niet in overeenstemming is met 
de jurisprudentie van het EHRM; dringt er bij de regering en het parlement van 
Turkije op aan een wet inzake haatmisdrijven aan te nemen waarmee alle leden van 
minderheidsgroeperingen worden beschermd tegen fysieke en verbale aanvallen,"

2e deel ", en te voldoen aan de criteria van Kopenhagen voor toetredingslanden met 
betrekking tot de eerbiediging en bescherming van minderheden;"
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3e deel "roept de Commissie en de lidstaten op hun bescherming van en steun voor 
mensenrechtenactivisten die in Turkije gevaar lopen, op te voeren, onder meer door 
de beschikbaarstelling van noodsubsidies;"

§ 12
1e deel "uit zijn bezorgdheid over schendingen van de mensenrechten van LGBTI-personen, 

met name het herhaalde verbod op pride-optochten en LGBTI-gerelateerde 
evenementen in het hele land, dat ondanks de opheffing van de noodtoestand nog 
steeds wordt opgelegd, en dringt erop aan deze discriminatoire verboden 
onmiddellijk op te heffen; roept Turkije op om passende maatregelen te nemen om 
haatzaaiende uitingen of haatmisdrijven tegen achtergestelde groepen zoals Roma en 
Syrische vluchtelingen en asielzoekers te voorkomen en bestraffen, en dringt aan op 
permanente inspanningen om hun situatie te verbeteren; verzoekt Turkije om het 
Strategisch plan voor de integratie van Roma 2016-2021 volledig ten uitvoer te 
leggen, waarbij er met name moet worden gelet op de bestrijding van zigeunerhaat, 
en om Roma gegarandeerd toegang te geven tot betaalbare hoogwaardige 
huisvesting en onderwijs, maatregelen te nemen om vroegtijdig schoolverlaten te 
voorkomen, segregatie tegen te gaan en de arbeidsparticipatie van Roma te 
verbeteren;"

2e deel "neemt met bezorgdheid kennis van de toename van het aantal gevallen van 
zogeheten "eerwraak"; verzoekt Turkije zijn nationale wetgeving te harmoniseren 
met het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; dringt er bij Turkije op aan te zorgen voor 
gelijkheid van alle burgers en om de problemen aan te pakken waarmee leden van 
minderheden worden geconfronteerd, met name wat onderwijs en eigendomsrechten 
betreft; herinnert eraan dat de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa over de eilanden Imbros en Tenedos volledig ten uitvoer moet 
worden gelegd, en dringt er bij Turkije op aan gezinnen die tot een minderheid 
behoren en wensen terug te keren naar deze eilanden, te ondersteunen; is verheugd 
over de opening van een school voor de Griekse minderheid op het eiland Imbros, 
hetgeen een positieve stap vormt;"

§ 21
1e deel "verzoekt, rekening houdend met al het bovenstaande, de Commissie en de Raad van 

de Europese Unie om in overeenstemming met het onderhandelingskader de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel op te schorten; blijft zich echter 
inzetten voor een democratische en politieke dialoog met Turkije;"

2e deel "verzoekt de Commissie om de middelen die momenteel in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA II en het toekomstige IPA III) beschikbaar 
zijn te gebruiken om, via een specifieke enveloppe die rechtstreeks door de EU 
wordt beheerd, het maatschappelijk middenveld van Turkije, 
mensenrechtenverdedigers en journalisten te ondersteunen, en om meer 
mogelijkheden te creëren voor interpersoonlijke contacten, academische dialoog, 
toegang voor Turkse studenten tot Europese universiteiten en mediaplatformen voor 
journalisten, met het doel om democratische waarden en beginselen, de 
mensenrechten en de rechtsstaat te beschermen en bevorderen;"

3e deel "verwacht dat de relatie tussen Turkije en de EU opnieuw wordt vormgegeven en er 
een effectief partnerschap tot stand wordt gebracht, een en ander onverminderd 
artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; benadrukt dat in het kader 
van alle politieke betrekkingen tussen de EU en Turkije voorwaarden moeten 
worden gesteld inzake de eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;"

PPE, ENF:
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§ 22
1e deel "merkt op dat het EU-toetredingsproces in het begin weliswaar een sterke motivatie 

was voor hervormingen in Turkije, maar dat er de afgelopen jaren een sterke 
achteruitgang is opgetreden op het gebied van de rechtsstaat en de mensenrechten;" 
zonder de woorden: "het EU-toetredingsproces in het begin weliswaar een sterke 
motivatie was voor hervormingen in Turkije, maar dat"

2e deel "het EU-toetredingsproces in het begin weliswaar een sterke motivatie was voor 
hervormingen in Turkije, maar dat"

3e deel "herinnert eraan dat het Parlement herhaaldelijk heeft verzocht om de opening van 
onderhandelingen over hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht en de 
grondrechten en hoofdstuk 24 inzake justitie, vrijheid en veiligheid, namelijk toen de 
Turkse regering de toezegging had gedaan grondige hervormingen door te zullen 
voeren;   betreurt ten zeerste dat de toetredingsinstrumenten vanwege een 
aanhoudende impasse in de Raad niet ten volle konden worden benut;"

Diversen
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL-fractie) is medeondertekenaar van amendementen 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15.

37. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse 
groeianalyse 2019

Verslag: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

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

18 GUE/NGL HS - 146, 457, 8

19 GUE/NGL HS - 160, 438, 17

20 GUE/NGL HS - 114, 483, 12

21 GUE/NGL HS - 113, 486, 15

22 GUE/NGL HS - 141, 439, 36

23 GUE/NGL HS - 125, 448, 45

24 GUE/NGL HS - 119, 481, 16

25 GUE/NGL HS - 158, 459, 5

na § 1

26 GUE/NGL HS - 69, 536, 16

na § 2 1 S&D ES - 273, 336, 13

na § 3 2 GUE/NGL HS - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL HS - 127, 482, 10

na § 8 11 EFDD HS - 168, 431, 17
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 10 12 EFDD HS - 171, 413, 31

na § 11 4 GUE/NGL HS - 156, 448, 12

5 GUE/NGL HS - 83, 465, 71na § 14

6 GUE/NGL HS - 168, 442, 10

na § 16 7 GUE/NGL HS - 111, 466, 41

na § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD HS - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL HS - 146, 454, 13

na § 29 14 EFDD HS - 140, 424, 51

15 GUE/NGL HS - 103, 497, 19

16 GUE/NGL HS - 137, 469, 11

na overw A

17 GUE/NGL HS - 88, 505, 26

overw K 10 EFDD HS - 173, 419, 24

stemming: resolutie (als geheel) HS + 387, 186, 50

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendementen 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

Verslag: Marian Harkin (A8-0162/2019)

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

2 PPE ES - 263, 352, 1

so

1 +

§ 2

§ oorspronkelijke 
tekst

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

3/ES - 288, 323, 5

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

as +

1 ALDE HS - 237, 358, 23

6 GUE/NGL HS - 276, 321, 23

so

1 +

§ 18

§ oorspronkelijke 
tekst

2/ES - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL HS + 365, 221, 32

so

1 +

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 307, 288, 18

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 322, 288, 3

so

1/HS - 292, 312, 16

3 PPE

2/HS - 283, 319, 16

so

1/HS + 382, 222, 17

§ 40

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 311, 298, 9

so

1 +

2/ES + 362, 254, 2

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

3 -

§ 43 4 PPE -

so§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

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

2 -

so

1 +

2 -

overw G § oorspronkelijke 
tekst

3/ES - 296, 318, 1

overw J 5 GUE/NGL -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 434, 142, 39

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 6, 7
S&D: amendement 1; § 40

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 10, 32, 40

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "binnen en tussen regio's" en "beklemtoont dat in 

het kader van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden 
overwegingen in verband met werkgelegenheid en sociale overwegingen evenveel 
gewicht in de schaal moeten leggen als economische overwegingen"

2e deel "binnen en tussen regio's"
3e deel "beklemtoont dat in het kader van de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden overwegingen in verband met werkgelegenheid en sociale 
overwegingen evenveel gewicht in de schaal moeten leggen als economische 
overwegingen"

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de nodige aanvullende overheidsuitgaven in de 

begroting op te nemen"
2e deel deze woorden

PPE:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "erkent dat bezuinigingsmaatregelen niet passend 

zijn om duurzame oplossingen voor deze problemen tot stand te brengen"
2e deel deze woorden

§ 41
1e deel "merkt op dat sociale en gezondheidszorgdiensten essentieel zijn om de strijd tegen 

armoede [...] te ondersteunen"
2e deel "en sociale uitsluiting [...] en verzoekt de Commissie en de lidstaten om te voorzien 

in investeringen en begrotingsruimte om die diensten zodanig te ontwikkelen dat ze 
betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit zijn"
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3e deel "waarschuwt dat de levensverwachting bij gebrek aan doorlopende 
overheidsinvesteringen in gezondheids- en zorgbeleid de komende jaren zou kunnen 
dalen"

§ 45
1e deel "brengt in herinnering dat in de jaarlijkse groeianalyse een aantal gebieden van 

sociale investeringen worden bevoordeeld, waaronder gezondheidszorg, stelsels 
voor langdurige zorg en sociale woningbouw; benadrukt dat het Europees 
Economisch en Sociaal Comité heeft gewezen op de vele positieve effecten van 
goed geplande, effectieve en efficiënte toekomstgerichte sociale investeringen"

2e deel "die niet als een kostenpost moeten worden beschouwd, maar als een investering in 
het groei- en werkgelegenheidspotentieel van Europa; onderstreept dat er voor de 
verwezenlijking van deze doelen ruimte nodig is in de overheidsbegroting;"

Verts/ALE:
§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in het beleidsvormingsproces [...] door het juiste 

regelgevingskader te creëren"
2e deel deze woorden

S&D:
amendement 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de wettelijke pensioenen aan te vullen met 

bedrijfspensioenen, aanvullende en particuliere regelingen"
2e deel deze woorden

ALDE, PPE:
overweging G
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "helaas" en "ten gevolge van de economische crisis, 

bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen"
2e deel "helaas"
3e deel "ten gevolge van de economische crisis, bezuinigingsmaatregelen en structurele 

hervormingen"


