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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten 

en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van 

terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten * 

Verslag: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 543, 37, 54 

 

 

2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van 

de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 600, 43, 2 

 

 

3. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 

onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese 

migratieagenda 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de 
uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 573, 66, 10 
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4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese 

migratieagenda 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

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

opmerkingen 

§ 3 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

Na § 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HS + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HS - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HS - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

overw G § Oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

na overw G 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 577, 66, 14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 2, 3, 5 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overw G 

1e deel: "overwegende dat de toename ... komende jaarlijkse begrotingsprocedures" 

2e deel: rest 

 
§ 3 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "aangezien de voorgestelde maatregelen 

overduidelijk ontoereikend zullen zijn" en "onder meer voor opsporings-... meerjarig 

financieel kader" 

2e deel: "aangezien de voorgestelde maatregelen overduidelijk ontoereikend zullen zijn" 

3e deel: "onder meer voor opsporings- ... meerjarig financieel kader" 

 
§ 8 

1e deel: "herinnert de Commissie ... betalingskredieten in 2016" 

2e deel: rest 
 

 

5. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Béla Kovács 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel voor een 

besluit 

 +  

 

 

6. Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI *** 

Verslag: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van 

het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: kandidatuur van 

Wilhelm Molterer 

 + 381, 144, 130 
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7. Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI *** 

Verslag: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van 
het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: kandidatuur van 

Iliyana Tsanova 

 + 454, 130, 64 

 

 

8. Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

Verslag: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

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

opmerkingen 

§ 1 7-8 Verts/ALE  +  

§ 7 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE HS - 273, 359, 25 

§ 10 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

Na § 10 5 PPE HS - 261, 368, 29 

Na § 12 9 Verts/ALE ES + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE ES - 310, 334, 10 

§ 13 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

Na § 13 11 Verts/ALE ES - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR HS - 257, 342, 57 

§ oorspronke-

lijke tekst 

as +  

Na § 16 12 Verts/ALE  +  

§ 17 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2/ES + 333, 315, 8 

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE  -  

§ 25 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2/ES + 380, 229, 44 

§ 28 § oorspronke-

lijke tekst 

HS + 500, 144, 6 

§ 29 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 31 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2/ES + 337, 316, 2 



P8_PV(2015)10-14(VOT)_NL.doc 7 PE 570.044 

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

opmerkingen 

§ 54 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2/HS + 479, 133, 42 

§ 55 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 57 § oorspronke-

lijke tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

Na § 77 14 Verts/ALE ES + 330, 310, 6 

Na § 80 §  ES + 418, 187, 38 

mondeling 

amendement 

overw H 1 ECR  -  

overw K 6 PPE ES + 325, 293, 22 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 434, 96, 52 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendementen 2, 4, §§ 28, 54 (2e deel) 

Verts/ALE: amendementen 2, 4 

EFDD: amendementen 4, 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 28 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 7 

1e deel: "is verheugd over ... en -strategieën uit te voeren" 

2e deel: rest 

 
§ 13 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "de bovengrens van" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 17 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "het uitfaseren van subsidies ... 

kolencentraletechnologie" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 19 

1e deel: "vraagt de Commissie ... secretariaat van het UNFCCC" 

2e deel: rest 

 
§ 53 

1e deel: "verzoekt de EU ... inzake klimaatfinanciering" 

2e deel: rest 

 
§ 54 

1e deel: "vraagt om concrete toezeggingen ... klimaatfinanciering te voorzien" 

2e deel: rest 

 
PPE: 

§ 25 

1e deel: "wijst erop dat ... behalen van de doelstellingen" 

2e deel: rest 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "biomassa-energie met koolstofafvang en -opslag 

en" en "van koolstofdioxide" 

2e deel: "biomassa-energie met koolstofafvang en -opslag en" 

3e deel: "van koolstofdioxide" 

 
§ 31 

1e deel: "merkt op dat ... tropische bosbouwsector (REDD+)" 

2e deel: rest 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "langdurige prijsstabiliteit van emissierechten en" 

2e deel: deze woorden 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

1e deel: "pleit voor ... aan klimaatgerelateerde investeringen" zonder de woorden 

"ruimschalige koolstofbeprijzing als" 

2e deel: "ruimschalige koolstofbeprijzing als" 

3e deel: "en inkomsten uit ... internationale transportbrandstoffen" 

4e deel: "vraagt ook dat ... landbouwbedrijven te garanderen" 

5e deel: "benadrukt hoe belangrijk ... uitgifte van groene obligaties" zonder de woorden 

"onder meer door uitvoerkredieten ... uit te faseren" 

6de deel: "onder meer door uitvoerkredieten ... uit te faseren" 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

1e deel: "vraagt naar aanleiding ... met een tijdschema" 

2e deel: "voor de afschaffing ... fossiele brandstoffen" 

3e deel: "tegen 2020" 
 

Diversen 

Anne-Marie Mineur heeft het volgende mondeling amendement ter invoeging na § 80 voorgesteld: 

"80 bis. wijst erop dat lobbyactiviteiten voor en tijdens de COP 21-onderhandelingen van invloed 

kunnen zijn op de onderhandelingsresultaten en benadrukt om die reden dat dergelijke activiteiten 

transparant moeten zijn, duidelijk moeten zijn aangegeven in de dagelijkse UNFCCC-agenda van de 

COP 21 en dat de Conferentie gelijke toegang moet verschaffen aan alle relevante belanghebbenden; 

 


