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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. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij 
overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de 
lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld 
(Kosovo) ***I

Verslag: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

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=
2=

EFDD
ENF

HS - 105, 335, 5

Ontwerp van wetgevingshandeling

stemming: voorstel van de Commissie HS + 331, 126, 12

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendement 1
ENF: amendementen 1, 2

2. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I

Verslag: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Sluiting van de eerste 
lezing

+

3. Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en 
kwijtingsprocedures ***I

Verslag: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

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

Voorlopig akkoord

Voorlopig akkoord 109 commissie HS + 327, 34, 142
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4. Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die 
van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en 
radioprogramma's ***I

Verslag: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

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

Voorlopig akkoord

Voorlopig akkoord 39 commissie HS + 460, 53, 8

5. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I

Verslag: Silvia Costa (A8-0156/2019)

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

173 EFDD HS - 47, 481, 5

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

commissie +

so

1 +

19 commissie

2/HS + 431, 76, 32

so

1 +

23 commissie

2 +

80 commissie as +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

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

1 +

2/HS + 477, 48, 27

159 EFDD -Artikel 2, alinea 1, 
punt 2

47 commissie +

Artikel 3, punt 1, voor 
letter a

160 EFDD -

Artikel 4, alinea 1, na 
letter e

161 EFDD -

Artikel 5, alinea 1, na 
letter b

162 EFDD -

Artikel 8, § 2 151 S&D +

Artikel 8, § 3 163S EFDD -

Artikel 9, § 2 152 S&D +

Artikel 13, § 1, na 
alinea 1

164 EFDD -

Artikel 13, na § 1 165 EFDD -

Artikel 14, § 2, letter b 166 EFDD -

Artikel 14, § 4 167 EFDD -

Artikel 20, § 2 168 EFDD -

Bijlage I, punt 1, § 1, 
alinea 2, letter c

169 EFDD -

Bijlage I, punt 2, § 1, 
na letter c

170 EFDD -

Bijlage I, punt 2, § 1, 
na letter k

171 EFDD -

Bijlage I, punt 3, § 1, 
alinea 3, letter a

172 EFDD -

6 commissie +Overweging 5

153 EFDD -

Overweging 6 154 EFDD -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

8 commissie +

na overw 9 155 EFDD -

27 commissie +Overweging 15

156 EFDD ↓

Overweging 16 157 EFDD ↓

na overw 27 158 EFDD -

stemming: voorstel van de Commissie HS + 501, 51, 42

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendement 173
ENF: amendementen 19 (2e deel), 101 (2e deel)

Verzoeken om aparte stemming
ENF: amendement 80

Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
amendement 19
1e deel "Cultuur is van cruciaal belang voor het versterken van inclusieve, hechte en 

bedachtzame samenlevingen, het geven van nieuwe impulsen aan gebiedsdelen en 
het bevorderen van de sociale integratie van mensen met een kansarme achtergrond."

2e deel "Tegen de achtergrond van de vraagstukken inzake migratie en uitdagingen inzake 
integratie speelt cultuur een fundamentele rol bij het creëren van inclusieve ruimten 
voor interculturele dialoog en de integratie van migranten en vluchtelingen, waarbij 
ze worden geholpen het gevoel te hebben dat ze tot de gastgemeenschap behoren, en 
bij het ontwikkelen van goede banden tussen migranten en nieuwe 
gemeenschappen."

amendement 23
1e deel De mobiliteit van artiesten en cultuurwerkers voor wat betreft de ontwikkeling van 

vaardigheden, leren, intercultureel bewustzijn, cocreatie, coproductie, de circulatie 
en verspreiding van kunstwerken en de deelneming aan internationale manifestaties, 
zoals beurzen en festivals, is een absolute voorwaarde voor beter verbonden, 
sterkere en duurzamere culturele en creatieve sectoren in de Unie."

2e deel "Een dergelijke mobiliteit wordt vaak belemmerd door het gebrek aan een juridische 
status, problemen bij het verkrijgen van visa en de duur van vergunningen, het risico 
op dubbele belastingheffing en onzekere en instabiele omstandigheden ten aanzien 
van de sociale zekerheid."

amendement 101
1e deel gehele tekst zonder de woorden: " – met bijzondere aandacht voor gemarginaliseerde 

groepen en minderheden –" 
2e deel deze woorden
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6. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
***I

Verslag: Milan Zver (A8-0111/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-81
83-170

commissie +

so

1 +

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

82 commissie

2/HS + 477, 82, 30

Artikel 6, alinea 1, 
letter f

179 ENF HS - 137, 449, 6

Artikel 8, alinea 1, 
letter c

180S ENF HS - 81, 496, 10

Artikel 9, alinea 1, 
letter a

176 EFDD -

Artikel 18, na § 5 177 EFDD -

Artikel 29, § 1 181 ENF HS - 73, 513, 11

Overweging 2 171 EFDD -

Overweging 4 172 EFDD -

Overweging 5 173 EFDD -

Overweging 29 174 EFDD ES - 132, 467, 4

na overw 30 178 ENF HS - 105, 480, 14

Overweging 49 175 EFDD -

stemming: voorstel van de Commissie HS + 527, 30, 48

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF: amendementen 82 (2e deel), 178, 179, 180, 181

Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
amendement 82
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een migratieachtergrond," 
2e deel deze woorden
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7. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen 
***I

Verslag: Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

2
4-12
14-20
22-30
33-34

37
40-41
43-44
46-47
49-50

52

commissie +

3 commissie as/ES + 335, 247, 20

so

1/HS + 540, 50, 8

13 commissie

2/HS + 309, 283, 9

so

1 +

31 commissie

2/ES + 322, 273, 4

so

1 +

45 commissie

2 -

so

1 +

2/ES + 312, 270, 16

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

51 commissie

3 +

soArtikel 1, § 1 35DD1 commissie

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

2/ES - 107, 492, 2

55DD1
=

85=
96DD1

=

PPE
S&D

GUE/NGL

HS ↓

86=
96DD2

=

S&D
GUE/NGL

-

so

1/HS + 514, 81, 8

Artikel 1, § 2, letter a

35DD2
=

55DD2
=

commissie
PPE

2/HS + 316, 284, 1

Artikel 1, § 2, letter b 35DD3
=

55DD3
=

commissie
PPE

HS + 321, 280, 4

87DD1
=

96DD3
=

S&D
GUE/NGL

HS + 321, 283, 3

so

1 ↓

35DD4 commissie

2 ↓

so

1/HS ↓

55DD4 PPE

2/HS ↓

Artikel 1, § 2, na letter 
b

58 Verts/ALE -

Artikel 1, na § 2 59=
87DD2

=
96DD4

=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

HS + 342, 262, 2

Artikel 2, § 1, voor 
letter a

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

88DD1 S&D -

88DD2 S&D ES + 299, 282, 18

60 Verts/ALE ↓

88DD3 S&D ES - 298, 298, 6

89 S&D ES + 303, 298, 3

Artikel 2, § 1, letter b

36DD1 commissie ES + 414, 150, 39

Artikel 2, § 1, letters 
c-m

36DD2 commissie +

36DD3 commissie +Artikel 2, § 1, letter n

61 Verts/ALE HS ↓

Artikel 3, na § 1 109 ENF -

62=
98=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 244, 334, 25

so

1 +

38 commissie

2 -

na artikel 3

63 Verts/ALE HS ↓

Artikel 4, titel en § 1 39DD1 commissie +

64 Verts/ALE -Artikel 4, § 2

39DD2 commissie +

39DD3 commissie +Artikel 4, na § 2

65 Verts/ALE -

Artikel 4, § 3 39DD4 commissie +

so

1 +

Artikel 6, § 1, letter a 42DD1
=

99DD1
=

commissie
GUE/NGL

2/ES + 369, 229, 7

Artikel 6, § 1, letter b 99DD2 GUE/NGL -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

66 Verts/ALE, 
S&D

HS + 304, 297, 3

42DD2 commissie ↓

99DD3 GUE/NGL -Artikel 6, § 1, letter c 
t/m § 4

42DD3 commissie +

so

1/HS - 267, 332, 3

67=
90=
100=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

2/HS ↓

na artikel 11

56 EFDD HS - 262, 329, 9

68=
101DD

1=

Verts/ALE
GUE/NGL

ES - 270, 324, 10Artikel 12, § 1, 
inleidende formule

48DD1 commissie +

48DD2 commissie ES + 323, 276, 4Artikel 12, § 1, letters 
c-f

101DD
2

GUE/NGL ↓

101DD
3

GUE/NGL ES - 254, 348, 2

91 S&D HS - 294, 296, 15

48DD3
=

101DD
4=

commissie
GUE/NGL

+

69=
101DD

5=

Verts/ALE
GUE/NGL

-

Artikel 12, na § 1

92 S&D HS - 278, 307, 20

102 GUE/NGL HS - 262, 324, 19Artikel 13

70=
93DD1

=

Verts/ALE
S&D

HS + 321, 246, 33
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

71=
93DD2

=

Verts/ALE
S&D

HS - 282, 283, 38

72=
93DD3

=

Verts/ALE
S&D

HS + 296, 273, 32

73=
104DD

1=

Verts/ALE, 
S&D

GUE/NGL

HS + 369, 192, 41

74=
104DD

2=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS + 298, 286, 20

Artikel 14, na § 2

75 Verts/ALE HS + 285, 283, 34

105DD
1

GUE/NGL HS - 258, 339, 4Artikel 17, § 1, 
inleidende formule, 

letters a en b
53DD1 commissie +

94=
105DD

2=

S&D
GUE/NGL

HS - 272, 307, 22Artikel 17, § 1, letter c

76 Verts/ALE HS - 274, 307, 25

105DD
3

GUE/NGL HS - 243, 340, 22

so

1 +

2/ES + 307, 286, 6

Artikel 17, § 1, na 
letter c, letter d en na 

letter d
53DD2 commissie

3/ES + 345, 252, 5

105DD
4

GUE/NGL HS - 271, 320, 5

53DD3 commissie +

57 EFDD -

Artikel 17, na § 1

77 Verts/ALE HS - 261, 327, 11
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

95=
105DD

5=

S&D
GUE/NGL

HS - 267, 334, 4

Artikel 17, § 2 53DD4
=

105DD
6=

commissie
GUE/NGL

HS + 479, 123, 3

na artikel 17 78=
106=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 133, 332, 138

Artikel 18 54 commissie as/ES - 147, 409, 41

Bijlage I 103 GUE/NGL HS - 261, 332, 3

Overweging 1 79 S&D HS - 285, 297, 19

80 S&D HS + 308, 271, 22Overweging 6

1 commissie ↓

na overw 6 81 S&D -

Overweging 16 82 S&D ES - 252, 341, 9

107 GUE/NGL -Overweging 21

83 S&D -

108 GUE/NGL -Overweging 24

21 commissie +

84 S&D -Overweging 33

32 commissie +

stemming: voorstel van de Commissie HS + 316, 93, 192

Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD: amendement 56
GUE/NGL: amendementen 100, 102, 103, 105
S&D: amendementen 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 87DD1, 87DD2, 55DD4
Verts/ALE: amendementen 13, 55DD1, 55DD2, 55DD3, 61, 62, 63, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 

78

Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendementen 3, 54
ALDE, Verts/ALE, S&D: amendementen 70, 71, 72
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de grondslag vormen voor andere economische, 

regelgevings- en prudentiële maatregelen"
2e deel deze woorden

amendement 31
1e deel "Het is van bijzonder belang dat de Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de nodige consultaties houdt in lijn met de 
vereisten inzake betere regelgeving. Bij het proces voor de vaststelling en bijwerking 
van technische screeningcriteria en geharmoniseerde indicatoren dienen ook de 
desbetreffende stakeholders te worden betrokken en dient te worden voortgebouwd 
op wetenschappelijk bewijs, sociaal-economische impact, beste praktijken, 
bestaande werkzaamheden en entiteiten, met name van het platform voor circulaire 
economie van de Commissie, en het advies van deskundigen met bewezen kennis en 
ervaring voor de betrokken gebieden. Daartoe dient de Commissie een platform voor 
duurzame financiering op te zetten. Dit platform dient te bestaan uit een breed 
spectrum van deskundigen die zowel de publieke als de particuliere sector 
vertegenwoordigen teneinde te waarborgen dat naar behoren rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken van alle betrokken sectoren.  Bij de 
vertegenwoordigers van de publieke sector dient het te gaan om deskundigen van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) en nationale milieubeschermingsautoriteiten, de 
Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's), de European Financial Reporting 
Advisory Group en de Europese Investeringsbank (EIB). Bij de deskundigen uit de 
particuliere sector gaat het om vertegenwoordigers van de betrokken stakeholders, 
zoals spelers op financiële en niet-financiële markten, vertegenwoordigers van de 
reële economie die een breed spectrum van industrieën vertegenwoordigen, en 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, verenigingen en organisaties. In voorkomend 
geval moet het het platform vrij staan advies in te winnen bij niet-leden. Het 
platform dient de Commissie te adviseren over de uitwerking, analyse en herziening 
van technische screeningcriteria en geharmoniseerde indicatoren, onder meer wat 
betreft de potentiële impact ervan op de waardering van de activa die tot aan de 
vaststelling van de technische screeningcriteria volgens bestaande marktpraktijken 
als duurzaam werden beschouwd. Ook dient het platform de Commissie te adviseren 
over de vraag of de technische screeningcriteria en indicatoren geschikt zijn voor 
verder gebruik in toekomstige beleidsinitiatieven van de Unie die gericht zijn op het 
bevorderen van duurzame investeringen."

2e deel "Het platform moet de Commissie adviseren over de ontwikkeling van normen met 
betrekking tot de boekhouding en geïntegreerde verslaglegging inzake duurzame 
investeringen voor ondernemingen en financiëlemarktdeelnemers, onder meer in de 
vorm van de herziening van Richtlijn 2013/34/EU."

amendement 42DD1
1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: "of klimaatneutrale energie (met 

inbegrip van koolstofneutrale energie)" en de toevoeging van de woorden: "in 
overeenstemming met de richtlijn hernieuwbare energie"

2e deel deze woorden

amendement 45
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in overeenstemming met de stapsgewijze benutting 

van hulpbronnen" (onder letter k)
2e deel deze woorden
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amendement 51
1e deel gehele tekst zonder de letters d bis en f ter
2e deel letter d bis
3e deel letter f ter

S&D:
amendement 90
1e deel gehele tekst zonder lid 2, letter b
2e deel § 2, letter b

Verts/ALE:
amendement 35DD2/amendement 55DD2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "binnen de EU"
2e deel deze woorden

amendement 55DD4
1e deel "financiëlemarktdeelnemers die andere financiële producten aanbieden"
2e deel "behalve wanneer:  i) de financiëlemarktdeelnemer verklaart dat de vastgestelde 

technische screeningcriteria niet van toepassing zijn op de economische activiteiten 
die door zijn financiële producten gefinancierd worden, of ii) de 
financiëlemarktdeelnemer in zijn prospectus verklaart dat zijn financiële producten 
geen duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.  2 bis. De in lid 1 van dit artikel 
bedoelde criteria kunnen worden gebruikt voor het in dat lid vermelde doel door 
aanbieders van financiële diensten die niet onder lid 2 van dit artikel vallen, of op 
vrijwillige basis, alsook ten aanzien van andere dan de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
financiële producten."

ALDE, Verts/ALE:
amendement 35DD1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "binnen de EU"
2e deel deze woorden

S&D, Verts/ALE:
amendement 38
1e deel "Criteria voor economische activiteiten met een aanzienlijk negatief milieueffect  

Tegen 31 december 2021 voert de Commissie een effectbeoordeling uit van de 
gevolgen van de herziening van deze verordening, teneinde het kader voor duurzame 
investeringen uit te breiden met een kader om criteria te definiëren voor wanneer, en 
hoe, een economische activiteit een significante impact heeft op de duurzaamheid."

2e deel "Deze uitbreiding hangt af van het resultaat van de effectbeoordeling, waarin 
vermeld moet worden dat een dergelijke uitbreiding proportioneel, haalbaar en 
wenselijk is."

PPE, ECR:
amendement 53DD2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en "belegging met een negatief milieueffect" en 

"de mogelijke behoefte aan verdere ontwikkeling van de in artikel 17 bis (nieuw) 
bepaalde geïntegreerde verslagleggingsvereisten in verband met de bekendmaking 
van niet-financiële informatie en gegevens over diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen in overeenstemming met Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en van de Raad"

2e deel "en "belegging met een negatief milieueffect"
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3e deel "de mogelijke behoefte aan verdere ontwikkeling van de in artikel 17 bis (nieuw) 
bepaalde geïntegreerde verslagleggingsvereisten in verband met de bekendmaking 
van niet-financiële informatie en gegevens over diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen in overeenstemming met Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en van de Raad"

8. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - 
Europees Parlement

Verslag: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 14 ENF HS - 95, 461, 26

so

1/HS - 276, 311, 3

na § 2 3 Verts/ALE

2/HS + 472, 86, 35

§ 3 21 EFDD HS - 133, 392, 72

§ 13 15 ENF HS - 160, 426, 8

§ 15 16 ENF -

4 Verts/ALE HS - 187, 384, 25

so

1/HS - 249, 321, 30

2/HS + 402, 170, 28

na § 15

5 Verts/ALE

3/HS - 255, 311, 32

13S GUE/NGL HS - 110, 455, 23§ 25

22 EFDD HS - 189, 388, 12

6 Verts/ALE -na § 25

23 EFDD -

1 S&D +§ 33

7 GUE/NGL HS ↓

§ 35 8S GUE/NGL HS - 130, 390, 60



P8_PV(2019)03-28(VOT)_FR.docx 16 PE 637.172

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

9 GUE/NGL HS - 159, 367, 64

na § 35 10 GUE/NGL HS - 269, 274, 53

24 EFDD HS - 111, 420, 52§ 36

17 ENF HS - 108, 464, 20

25 EFDD ES + 290, 267, 29

so

1 ↓

§ 37

§ oorspronkelijke 
tekst

2 ↓

18 ENF -

27 EFDD -

19 ENF -

26 EFDD HS - 135, 419, 39

na § 37

20 ENF HS - 70, 460, 56

na § 38 12 GUE/NGL HS + 271, 267, 45

§ 41 2 S&D HS + 361, 179, 53

na § 43 28 EFDD HS - 109, 477, 10

so

1 +

na § 45 11 GUE/NGL

2/HS + 383, 205, 8

stemming: resolutie (als geheel) HS + 328, 187, 72

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 7, 8, 9, 10, 11 (2e deel), 12 , 13
ECR: amendement 13
Verts/ALE: amendementen 3, 4, 5
EFDD: amendementen 21, 22, 24, 25, 26, 28
S&D: amendement 2
ENF: amendementen 14, 15, 17, 20

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
amendement 11
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1e deel "verzoekt om volledige transparantie betreffende het gebruik en beheer van de 
middelen die beschikbaar worden gesteld aan Europese politieke partijen en 
Europese stichtingen; vraagt een grondige evaluatie van en controle op de uitgaven 
die de Europese politieke partijen en stichtingen met deze begrotingsmiddelen 
verrichten; vestigt de aandacht op belangenverstrengeling ten gevolge van de 
sponsoring van de activiteiten van Europese politieke partijen door particuliere 
bedrijven;"

2e deel "vraagt daarom een verbod op schenkingen en sponsoring van welke aard ook door 
particuliere bedrijven ten gunste van Europese politieke partijen en Europese 
stichtingen;"

S&D:
amendement 3
1e deel "is van mening dat het verhogingspercentage van de EP-begroting voor 2020 

(2,68 %) te hoog blijft;"
2e deel "eist dat de secretaris-generaal en het Bureau bij wijze van principe de volgende keer 

een raming voor het EP bij de Begrotingscommissie indienen die dichter ligt bij, of 
zelfs overeenkomt met het door de Commissie verwachte inflatiecijfer;"

PPE:
§ 37
1e deel "herhaalt het verzoek om transparantie rond de algemene kostenvergoeding van de 

leden;"
2e deel "betreurt het feit dat het Bureau er niet in geslaagd is op dit gebied grotere 

transparantie en verantwoordingsplicht in te voeren;"

amendement 5
1e deel "heeft sterke twijfels over de meerwaarde van 51 posten ter bevordering van de 

betrekkingen van het EP met de media en de digitalecommunicatieactiviteiten van 
het EP in de lidstaten, in verband met de Europese verkiezingen;"

2e deel "eist dat de secretaris-generaal van het EP een gedetailleerd, feitelijk en grondig 
rapport over de meerwaarde van de 51 posten in DG COMM verstrekt; eist dat dit 
rapport in het openbaar wordt gepresenteerd in de Begrotingscommissie vóór eind 
juli;"

3e deel "is van mening dat de 51 posten niet mogen worden verlengd voor het begrotingsjaar 
2020 tot het rapport in het openbaar in de Begrotingscommissie is gepresenteerd;"

Diversen
Erratum: alle talenversies

9. Noodsituatie in Venezuela

Ontwerpresoluties: B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0225/2019
(PPE, ECR ALDE)

voor § 1 2 S&D HS - 239, 289, 46
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 3 6 S&D HS - 213, 337, 27

4 S&D HS - 217, 325, 36§ 13

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 294, 260, 28

7 S&D HS - 238, 332, 16§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 315, 239, 24

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 292, 258, 28

na overw A 1 S&D HS + 276, 271, 32

3 S&D HS - 210, 328, 45na overw E

5 S&D HS - 235, 305, 40

overw M § oorspronkelijke 
tekst

HS + 296, 249, 37

stemming: resolutie (als geheel) HS + 310, 120, 152

Ontwerpresoluties van de fracties

B8-0225/2019 PPE ↓

B8-0226/2019 S&D ↓

B8-0227/2019 ECR ↓

B8-0228/2019 GUE/NGL ↓

B8-0229/2019 ALDE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE, S&D amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; §§ 13, 15, 16 overw M eindstemming (RC-B8-

0225/2019)

Verzoeken om aparte stemming
S&D: §§ 13, 15, 16 overw M
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10. Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen 
de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie: B8-0230/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B8-0230/2019 
(commissie LIBE)

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 9 20 Verts/ALE ES + 315, 236, 2

21 Verts/ALE ES + 324, 211, 14§ 12

5 ALDE ↓

6 ALDE ES + 371, 164, 13na § 17

7 ALDE +

§ 23 22 Verts/ALE +

so

1 +

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 277, 261, 21

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

voor § 28 (titel) 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL HS - 210, 336, 10

8 ALDE +

§ 30

16 S&D ↓

§ 31 9 ALDE +

§ 32 10 ALDE +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 ↓

§ oorspronkelijke 
tekst

2 ↓

§ 33 17 S&D -

§ 33 23 Verts/ALE +

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 43 11 ALDE +

§ 45 18S,19 S&D -

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 51 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 8 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 424, 119, 7

visum 13 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 14 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 19 1 ALDE +

na visum 19 14 S&D +

so

1 +

overw G § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 438, 94, 16
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Overweging T 15 S&D -

Overweging EE 2 ALDE +

Overweging KK § oorspronkelijke 
tekst

as +

Overweging RR 3 ALDE +

Overweging VV 4 ALDE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 398, 85, 69

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: eindstemming
ECR: § 21 (2e deel) overw G (2e deel) visum 10 eindstemming
GUE/NGL: amendement 13 eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 4, visum 13
ECR: §§ 4, 26, 49, 50, 51, visa 8, 10, 14, overw KK
ENF: §§ 4, 26, 49, 50, 51, 52
GUE/NGL: §§ 25, 41

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overw G
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de moord op Viktoria Marinova in Bulgarije," 
2e deel deze woorden

GUE/NGL
§ 26
1e deel "verzoekt Eurojust en het toekomstige Europees Openbaar Ministerie (EOM) om zo 

goed mogelijk samen te werken als het gaat om onderzoek dat betrekking heeft op 
de financiële belangen van de EU,"

2e deel "met name met betrekking tot landen die niet deelnemen aan het EOM; verzoekt de 
lidstaten en de EU-instellingen met het oog hierop om te werken aan een spoedige 
instelling van het EOM, en is van oordeel dat alle lidstaten die nog geen kennis 
hebben gegeven van hun voornemen om deel te nemen aan het EOM dat alsnog 
moeten doen;"

§ 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de onafhankelijkheid en"
2e deel deze woorden

PPE, ECR:
§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en Bulgarije"
2e deel deze woorden
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11. Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal

Ontwerpresoluties: B8-0222/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

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

Ontwerpresolutie B8-0222/2019 
(ALDE, EFDD, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)

na § 14 1 S&D ES - 225, 291, 13

na § 19 6 Verts/ALE HS - 225, 271, 29

na § 21 9 EFDD ES - 245, 256, 18

10 EFDD ES + 255, 250, 14

2 S&D +

so

1/HS - 213, 298, 13

3 S&D

2/HS + 414, 100, 10

na § 25

5 Verts/ALE HS ↓

na overw O 7 EFDD -

overw S 4 Verts/ALE HS + 261, 238, 26

na overw S 8 EFDD ↓

stemming: resolutie (als geheel) HS + 301, 181, 42

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0223/2019 
(PPE en ECR)

stemming: resolutie (als geheel) ↓

Ontwerpresoluties van de fracties

B8-0223/2019 ECR ↓

B8-0224/2019 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 3, 5
Verts/ALE: amendementen 4, 5, 6; eindstemming (B8-0222/2019)
PPE: amendementen 3 (1e deel), 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
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amendement 3
1e deel "verzoekt de lidstaten en de Commissie de verkoop in de EU van personenauto's en 

lichte bedrijfsvoertuigen met interne verbrandingsmotor tegen uiterlijk 2035 
geleidelijk af te schaffen en sterkere stimulansen in te voeren om het gebruik van 
elektrische en hybride voertuigen te bevorderen;"

2e deel "benadrukt hierbij 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;"

12. Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

Verslag: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1, letter a 2 ENF -

§ 1, na letter a 6 Verts/ALE -

§ 1, letter h, na 
streepje 6

7 Verts/ALE -

§ 1, letter h, na 
streepje 10

8 Verts/ALE -

§ 2, na letter c 9 Verts/ALE ES - 73, 360, 56

na overw D 3 Verts/ALE -

so

1 -

overw E 4 Verts/ALE

2/ES - 223, 228, 38

so

1 +

overw J § oorspronkelijke 
tekst

2 +

1 ENF -

so

1 +

overw K

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

overw L § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 227, 210, 50

na overweging AA 5 Verts/ALE -

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 328, 80, 67

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overw K
1e deel "overwegende dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor 

"migratiebeheer" en"
2e deel "dat alle inspanningen om samen te werken met derde staten hand in hand moeten 

gaan met het verbeteren van de mensenrechtensituatie in deze landen;"

PPE:
overw L
1e deel "overwegende dat non-proliferatie en ontwapening aanzienlijk zullen bijdragen tot 

de vermindering van conflicten en tot meer stabiliteit, overeenkomstig de 
verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag inzake de niet-verspreiding van 
kernwapens en de daaraan gerelateerde resolutie van het Europees Parlement over 
nucleaire veiligheid en non-proliferatie; overwegende dat een wereld zonder 
massavernietigingswapens een veiligere wereld zal zijn;"

2e deel "overwegende dat de EU een leidende rol vervult bij het uitbannen van kernwapens 
en haar rol op dit gebied moet vergroten;"

ENF:
overw J
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat de EU altijd heeft gepleit voor de 

inzet van "zachte macht" en dit zal blijven doen; overwegende dat een veranderende 
en verontrustende realiteit echter vereist dat de EU niet enkel een "civiele macht" 
blijft, maar ook haar militaire capaciteiten ontwikkelt en versterkt, die moeten 
worden ingezet op een manier die consistent en in samenhang is met alle andere 
externe activiteiten van de EU;"

2e deel deze woorden

S&D:
amendement 4
1e deel overwegende dat de EU en haar instellingen uit hoofde van het Verdrag verplicht 

zijn een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ten uitvoer te 
leggen, met inbegrip van een doeltreffend en betrouwbaar gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid,"
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2e deel "dat tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 42, waarbij de Europese en universele waarden, normen en 
beginselen zoals verankerd in artikel 21 VEU worden versterkt, met name wat 
betreft de bevordering van vrede, veiligheid en vooruitgang in Europa en in de 
wereld; overwegende dat de voorgestelde faciliteit gezien moet worden als een 
positieve stap in deze richting, en de VV/HV aangespoord moet worden om door te 
gaan met de verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan;"


