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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 

§ paragraaf/lid 

Art artikel 

Overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit 

(EBA) * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (Geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het 

Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming Geh. S + 532, 101, 55 

 

 

2. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (Geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het 
Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming Geh. S + 503, 106, 48 

 

 

3. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor 

effecten en markten (ESMA) * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (Geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het 
Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming Geh. S + 498, 121, 30 
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4. Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en 

Europol * 

Verslag: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: uitvoeringsbesluit van 

de Raad 

ES + 304, 170, 74 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 314, 181, 68 

 

 

 

5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International 

Verslag: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (tekst als 

geheel) 

HS + 580, 100, 11 

 

 

 

6. Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten 

Ontwerpresolutie: B8-1345/2015 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1345/2015  

(Commissie ENVI) 

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 521, 123, 40 

2 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel)  +  
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

overweging T 

1e deel: "overwegende dat de initiële lijst van de Commissie kritiek heeft gekregen van 

verscheidene bevoegde nationale autoriteiten, belanghebbenden en het grote publiek, 

in die mate dat zij de toekomstige doeltreffendheid van de IAS-verordening nu 

ernstig in twijfel trekken, voornamelijk omdat veel van de meest problematische 

invasieve uitheemse soorten niet in de lijst zijn opgenomen," 

2e deel: "terwijl een aantal soorten zijn opgenomen die geen aanzienlijke nadelige gevolgen 

voor de biodiversiteit, de ecosysteemdiensten, de menselijke gezondheid of de 

economie kunnen hebben of waarvoor de te nemen maatregelen onevenredige kosten 

met zich zouden brengen;" 
 

 

7. Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch 

gemodificeerde mais NK603xT25 

Ontwerpresolutie: B8-1365/2015 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1365/2015  

(Commissie ENVI) 

na § 1 6 GUE/NGL HS + 334, 327, 33 

na overw B 1 Verts/ALE HS + 355, 309, 27 

2 ENF HS - 93, 564, 34 

3 ENF HS - 93, 527, 73 

na overw F 4 ENF HS - 87, 546, 57 

na overw G 5 GUE/NGL ES - 323, 346, 11 

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 403, 238, 50 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 6 

ENF: amendementen 2, 3, 4 

Verts/ALE: amendement 1 

EFDD: eindstemming 
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8. Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het 

vennootschapsbelastingbeleid 

Verslag: Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Bijlage, aanbeveling 

A1, titel 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

Bijlage, aanbeveling 

A1, inleiding 

15 PPE ES - 302, 377, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 379, 291, 24 

Bijlage, aanbeveling 

A1, streepje 2,  

na punt 2 

16 PPE  -  

Bijlage, aanbeveling 

A3, streepje 1 

19 GUE/NGL ES - 332, 337, 24 

Bijlage, aanbeveling 

A4, titel 

8 EFDD  -  

Bijlage, aanbeveling 

A4, streepje 4 

9 EFDD HS - 173, 495, 26 

Bijlage, aanbeveling 

A7, titel en inleiding 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

Bijlage, aanbeveling 

A7, streepje 1 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Bijlage, aanbeveling 

A7, na streepje 1 

11 Verts/ALE HS - 328, 338, 36 

Bijlage, aanbeveling 

A7, streepje 2 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 462, 204, 20 

Bijlage, aanbeveling 

A7, streepje 3 

20 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

Bijlage, aanbeveling 

A7, streepjes 4 en 5 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

Bijlage, na 

aanbeveling A7 

12 Verts/ALE HS - 303, 382, 18 

Bijlage, aanbeveling 

B1, na de inleiding 

13 Verts/ALE HS - 268, 394, 38 

Bijlage, aanbeveling 

B3, inleiding 

21 GUE/NGL  -  

Bijlage, aanbeveling 

B3, streepje 1 

22 GUE/NGL  -  

Bijlage, aanbeveling 

C1 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Bijlage, aanbeveling 

C3, inleiding 

23 GUE/NGL  -  

Bijlage, aanbeveling 

C3, streepje 1, 

 na punt 2 

10 EFDD  -  

Bijlage, aanbeveling 

C3, streepje 2, 

 na punt 7 

24 GUE/NGL  -  

Bijlage, aanbeveling 

C7, na streepje 2 

2 ECR HS - 103, 562, 32 

Bijlage, aanbeveling 

C7, laatste § 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

Bijlage, na 

aanbeveling C10 

1 S&D  -  

Bijlage, aanbeveling 

D1, laatste § 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw A 3 ENF  -  

na overw C 5 EFDD HS - 193, 503, 6 

overw E 17 GUE/NGL  -  

na overw E 6 EFDD HS - 178, 506, 12 

overw H 18 GUE/NGL  -  

overw I 7S EFDD  -  

overw AR, punt (i) 14 PPE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 393, 282, 23 

overw AR, punt (vii) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw AT, punt (ix) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 500, 122, 81 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 11, 12, 13 

EFDD: amendementen 5, 6, 9 

ECR: amendement 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: bijlage, aanbeveling D1, laatste alinea 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

Bijlage, aanbeveling C1 

1e deel: gehele tekst zonder het inleidend gedeelte en de streepjes 1 en 3 

2e deel: inleidend gedeelte 

3e deel: streepje 1 

4e deel: streepje 3 

 
Bijlage, aanbeveling C7, laatste alinea 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "naar de Uniebegroting of" 

2e deel: deze woorden 

 
PPE: 

overw AR, punt (i) 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en openbaar" 

2e deel: deze woorden 

 
overweging AR, punt (vii) 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "wangedrag, onrecht, fraude of" 

2e deel: deze woorden 

 
overweging AT, punt (ix) 

1e deel: "overwegende dat belastingadviseurs een cruciale rol spelen met betrekking tot het 

faciliteren van agressieve belastingplanning, door bedrijven te helpen complexe 

wettelijke constructies tot stand te brengen om misbruik te maken van de 

incongruenties en mazen in de wetgeving die het gevolg zijn van verschillende 

belastingstelsels;" 

2e deel: "overwegende dat geen fundamentele herziening van het 

vennootschapsbelastingstelsel kan worden uitgevoerd zonder een onderzoek naar de 

praktijken van deze advieskantoren; overwegende dat in het kader van dit onderzoek 

aandacht moet worden besteed aan het belangenconflict dat inherent is aan deze 

kantoren, die tegelijk advies verlenen aan nationale overheden over de invoering van 

een belastingstelsel en aan bedrijven over de beste manier om hun belastingplichten 

binnen deze stelsels te optimaliseren;" 
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Bijlage, aanbeveling A1, titel 

1e deel:              gehele tekst zonder het woord "openbare" 

2e deel:              dit woord 

 
Bijlage, aanbeveling A1, inleiding 

1e deel: gehele tekst zonder het woord "en openbare" 

2e deel: dit woord 

 
Bijlage, aanbeveling A7, alinea 1 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "wangedrag, onrecht, fraude of" 

2e deel: deze woorden 
 

Diversen 

Amendement 4 is geannuleerd. 
 

 

9. Betrekkingen EU-China 

Verslag: Bas Belder (A8-0350/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 64 1 ten minste 76 

leden 

 +  

overw AB § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 554, 50, 99 

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 47 

ECR: §§ 36, 58 

PPE: overweging AB, §§ 45, 62 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§38 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "moedigt de VV/HV aan de mogelijkheden te 

verkennen om een gemeenschappelijke benadering tot China te ontwikkelen met de 

VS, voor zover dit zou bijdragen tot de bevordering van de EU-belangen;" 

2e deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 48 

1e deel: "onderstreept het belang van wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen China 

en de EU en de andere belangrijke internationale spelers bij het aanpakken van 

mondiale veiligheidsproblemen;" 

2e deel: "hoopt dat China door de EU en de VS geleide initiatieven zal ondersteunen die erop 

zijn gericht de schendingen van het internationaal recht die tot het conflict in Oost-

Oekraïne hebben geleid te beëindigen en de territoriale integriteit en soevereiniteit 

van Oekraïne te herstellen na de Russische agressie;" 
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ECR: 

§ 54 

1e deel: "blijft zeer bezorgd over het feit dat China momenteel de meeste mensen executeert 

ter wereld en de doodstraf in het geheim blijft uitspreken tegen duizenden mensen 

per jaar, zonder de internationale minimumnormen inzake het gebruik van de 

doodstraf in acht te nemen;" 

2e deel: "benadrukt nogmaals dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de versterking 

van de menselijke waardigheid en de voortschrijdende ontwikkeling van de 

mensenrechten;" 

 
PPE: 

§ 51 

1e deel: "spoort de EU ertoe aan te blijven aandringen op een verbetering van de 

mensenrechtensituatie in China telkens wanneer op welk niveau dan ook dialogen 

worden gehouden" 

2e deel: "en om mensenrechtenbepalingen op te nemen in alle bilaterale overeenkomsten met 

China;" 
 

Diversen 

Reinhard Bütikofer heeft het volgende mondelinge amendement op paragraaf 42 ingediend: 

"42. blijft bezorgd over de toenemende spanningen tussen partijen in de Zuid-Chinese Zee en verzoekt 

alle betrokken partijen derhalve unilaterale provocerende acties in de Zuid Chinese Zee te vermijden 

en benadrukt het feit dat het belangrijk is geschillen op te lossen op vreedzame wijze, op basis van het 

internationale recht en met de hulp van onpartijdige internationale bemiddeling, bijvoorbeeld via het 

UNCLOS; acht het betreurenswaardig dat China weigert de bevoegdheid te erkennen zowel van de 

UNCLOS als van het Hof van Arbitrage; dringt er bij China op aan zijn houding te herzien en roept 

alle partijen op, waaronder China, om het uiteindelijk besluit van UNCLOS te respecteren; is van 

mening dat de weg naar een mogelijke vreedzame oplossing van de spanningen in gebieden van de 

Zuid- en Oost-Chinese Zee kan bestaan in onderhandelingen over en de gezamenlijke 

tenuitvoerlegging van gedragscodes voor de vreedzame exploitatie van de maritieme gebieden in 

kwestie, met inbegrip van de creatie van veilige handelsroutes en visserijquota of de toewijzing van 

gebieden waar naar natuurlijke hulpbronnen mag worden gezocht; steunt de dringende oproep van de 

26e ASEAN-top tot een snelle goedkeuring van de gedragscode in de Zuid-Chinese Zee; is verheugd 

over de overeenkomst die China en de ASEAN hebben gesloten om het overleg over een gedragscode 

voor de geschillen in de Zuid-Chinese Zee te bespoedigen; neemt nota van het Taiwanese 

"Vredesinitiatief voor de Zuid Chinese Zee", dat als doel heeft overeenstemming te bereiken over een 

gedragscode en de oprichting van een mechanisme dat alle partijen in staat stelt samen te werken bij 

de gezamenlijke exploitatie van natuurlijke en mariene hulpbronnen in de regio; steunt alle acties die 

het mogelijk maken om van de Zuid-Chinese Zee een "zee van vrede en samenwerking" te maken;" 
 

 

10. Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor 

humanitaire hulp 

Verslag: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS - 308, 384, 10 

4/HS - 142, 548, 11 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 395, 63, 244 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 34 (3e en 4e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 13 

ENF: §§ 14, 56, 57 

GUE/NGL: § 51 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 20 

1e deel: "benadrukt de centrale rol die vrouwen spelen in conflictsituaties en situaties na 

conflicten, aangezien ze als eerste in actie komen in crises door hun gezinnen en 

gemeenschappen bijeen te houden;" 

2e deel: "vraagt donoren en regeringen om gendergelijkheid in de programmering van 

humanitaire bijstand te mainstreamen en om empowerment van vrouwen en meisjes 

te ondersteunen;" 

 
§ 23 

1e deel: "verzoekt de humanitaire actoren strategieën voor het voorkomen en verminderen 

van gendergerelateerd geweld op te nemen in al hun sectorspecifieke interventies, 

waardoor nieuwe EU-financieringsinstrumenten gemakkelijker kunnen worden 

geïdentificeerd, en daartoe nota te nemen van de herziene richtsnoeren van het 

Global Protection Cluster voor het integreren van de bestrijding van 

gendergerelateerd geweld in het humanitair optreden;" 

2e deel: "is tevens van oordeel dat humanitaire actoren (met inbegrip van de EU) in alle 

stadia van paraatheid en respons jongens en meisjes (met name tienermeisjes) 

moeten raadplegen;" 

 
§ 47 

1e deel: gehele tekst zonder het woord "onvoorwaardelijke" 

2e deel: dit woord 

 
ENF: 

§ 11 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "migranten, mensen met hiv, lgtbi's" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 13 

1e deel: "benadrukt dat het Vluchtelingenverdrag en het Verdrag van Kampala moeten 

worden uitgebreid om bescherming en bijstand te bieden aan ontheemden in de hele 

wereld en aan mensen die onder de klimaatverandering te lijden hebben, en hen ook 

te beschermen tegen diverse vormen van geweld, zoals mensenhandel, 

gendergerelateerd geweld en stedelijk en economisch geweld, aangezien zij een 

gegronde angst voor vervolging kunnen hebben of ernstig gevaar kunnen lopen;" 

2e deel: "onderstreept dat migranten een gelijke mate van bescherming van hun rechten moet 

worden geboden als ten tijde van crisis aan alle andere groepen wordt gegarandeerd; 

vraagt om aandacht voor bijzonder kwetsbare groepen, zoals migranten, staatlozen 

en vluchtelingen, die in het humanitaire debat vaak worden genegeerd; pleit voor 

een nieuwe generatie instrumenten ter bescherming van de mensenrechten om deze 

bevolkingen te helpen;" 

 
ECR: 
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GUE/NGL: 

overw J 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en die geschraagd wordt ... 

steunverleningsmethoden;" 

2e deel: deze woorden 

 
overw N 

1e deel: "overwegende dat er meer vertrouwen en verdere samenwerking tussen actoren in de 

particuliere sector, ngo's, lokale autoriteiten, internationale organisaties en 

regeringen moet worden gecreëerd; " 

2e deel: "overwegende dat hulp van het bedrijfsleven, deskundigheid, toeleveringsketens, 

onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit en logistiek kunnen helpen om voor 

doeltreffendere paraatheid en humanitaire acties te zorgen;" 

 
PPE, ECR: 

overw I 

1e deel: "overwegende dat vooral vrouwen en kinderen in rampgebieden, zowel tijdens als in 

de nasleep van noodsituaties, niet alleen bijzonder kwetsbaar zijn en onevenredig 

gevaar lopen, maar ook te maken krijgen met uitbuiting, marginalisering, infecties 

en seksueel en gendergerelateerd geweld dat als wapen gebruikt wordt; overwegende 

dat vrouwen en meisjes grotere risico's lopen als gevolg van ontheemding en het 

uiteenvallen van de normale beschermings- en ondersteuningsstructuren; 

overwegende dat het internationale humanitaire recht verlangt dat meisjes en 

vrouwen die tijdens de oorlog verkracht zijn, zonder discriminatie alle noodzakelijke 

medische zorg krijgen;" 

2e deel: "overwegende dat onveilige abortussen door de Wereldgezondheidsorganisatie 

worden aangemerkt als een van de drie hoofdoorzaken van moedersterfte;" zonder 

de woorden "drie" en "hoofd" 

3e deel: "drie" en "hoofd" 

4e deel: "overwegende dat de gezondheid van moeders, de psychologische opvang van 

verkrachte vrouwen, en onderwijs en scholing voor ontheemde kinderen in 

vluchtelingenkampen grote uitdagingen vormen;"  

 
§ 21 

1e deel: "dringt erop aan dat bij de verstrekking van humanitaire hulp het internationaal 

humanitair recht in acht wordt genomen en dat andere partnerdonoren geen 

beperkingen opleggen aan de humanitaire hulp van de EU; uit zijn bezorgdheid over 

en veroordeelt het gebruik van verkrachting en andere vormen van en seksueel en 

gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes als wapen in humanitaire 

noodsituaties; benadrukt dat dit geweld, alsook de lichamelijke en psychologische 

gevolgen ervan, moet worden aangepakt; dringt aan op een wereldwijd engagement 

om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes vanaf het begin van elke noodsituatie of 

crisis veilig zijn, door het risico op seksueel en gendergerelateerd geweld tegen te 

gaan, door aan bewustmaking te doen, door ervoor te zorgen dat de daders worden 

vervolgd, en door ervoor te zorgen dat de daders worden vervolgd, en door ervoor te 

zorgen " 

2e deel: "dat vrouwen en meisjes tijdens humanitaire crises toegang hebben tot het volledige 

scala aan seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten," 

3e deel: "met inbegrip van veilige abortus" 

4e deel: "in plaats van wat neerkomt op onmenselijke behandeling in stand te houden, zoals 

voorgeschreven door het internationaal humanitair recht en zoals bepaald in de 

Conventies van Genève en de aanvullende protocollen daarbij;" 
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PPE, ENF, ECR: 

§ 34 

1e deel: "benadrukt dat mondiale actie nodig is om de financieringskloof te dichten; roept op 

tot de oprichting van een mondiaal fonds voor humanitaire hulp dat de participatie 

en inclusie van niet-DAC-donoren steunt en alle bestaande internationale financiële 

mechanismen, binnenlandse middelen en gepoolde fondsen (VN-noodhulpfonds, 

CERF-fonds, trustfondsen enz.) samenbrengt," 

2e deel: "en dat wordt aangevuld door vrijwillige en verplichte financiële bijdragen van 

overheden, de particuliere sector en regionale organisaties; stelt voor dat de 

verplichte betalingen worden gebruikt om tekorten in humanitaire toezeggingen voor 

noodgevallen met een "level 3"-classificatie aan te vullen, paraatheid te 

ondersteunen, een pakket van sociale bescherming en weerbaarheid te bieden aan 

langdurige vluchtelingen of om onvoorziene noodgevallen, zoals onder meer ebola, 

het hoofd te bieden;" zonder de woorden "en verplichte" en "verplichte" 

3e deel: "en verplichte" 

4e deel: "verplichte" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 40 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "de particuliere sector" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 46 

1e deel: " benadrukt dat innovatie gestoeld moet zijn op verschillende bronnen, en in het 

bijzonder op de kennis van getroffen mensen, het maatschappelijk middenveld en 

lokale gemeenschappen die in de eerste responslijn staan; benadrukt dat gedurende 

de humanitaire respons essentiële openbare voorzieningen, zoals onderwijs, voeding, 

gezondheidszorg, onderdak, water en sanitaire voorzieningen, moeten worden 

verbeterd; meent dat publiek-private partnerschappen en sectoroverschrijdende 

partnerschappen – wanneer de publieke en private sector gemeenschappelijke 

waarden en prioriteiten hebben die de doelstellingen van het bedrijfsleven op één lijn 

brengen met de ontwikkelingsdoelstellingen van de EU, en wanneer de 

internationale normen inzake doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking in 

acht worden genomen – een aanvulling kunnen vormen op de publieke respons op 

de toenemende humanitaire behoeften;" zonder de woorden "publiek-private 

partnerschappen en" en "- wanneer de internationale normen inzake doeltreffendheid 

van ontwikkelingssamenwerking in acht worden genomen -" 

2e deel: "publiek-private partnerschappen en" en "- wanneer de internationale normen inzake 

doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking in acht worden genomen -", 

zonder de woorden "de doelstellingen van het bedrijfsleven" 

3e deel: "de doelstellingen van het bedrijfsleven" 

4e deel: "merkt op dat bijstand in geld, mits die aan de beginselen van doeltreffende 

ontwikkelingshulp voldoet, een doeltreffend voorbeeld is van innovatie op het vlak 

van humanitaire hulp;" 
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11. Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie 

Verslag: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 2 rapporteur  +  

§ 6 3 rapporteur  +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 219, 424, 57 

ondertitel 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 458, 207, 34 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES + 396, 280, 20 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 441, 233, 22 

2/HS + 517, 174, 6 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 398, 282, 19 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 352, 340, 6 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 598, 84, 15 

2/HS + 402, 210, 85 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/HS + 548, 89, 51 

4/HS + 540, 114, 44 

5/HS + 486, 119, 94 

6/HS + 539, 68, 90 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 507, 168, 23 

2/HS + 392, 255, 44 

3/HS + 691, 5, 5 

4/HS + 362, 315, 21 

5/HS + 483, 116, 95 

6/HS + 531, 156, 10 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 484, 204, 7 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 29 4 ten minste 76 

leden 

HS + 362, 329, 9 

overw D2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 402, 244, 52 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 380, 266, 52 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 397, 289, 10 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 441, 245, 15 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 519, 167, 11 

2/HS - 337, 346, 10 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 410, 267, 23 

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 534, 116, 52 

overw Q 1 ten minste 76 

leden 

HS + 526, 118, 57 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 467, 118, 116 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 1, 4, overwegingen O, Q, §§ 12, 17, 19 

PPE: §§ 12, 17 

Verts/ALE: overwegingen D, E (2e deel), I (2e deel), M, O, §§ 8, 12 (2e deel) 

GUE/NGL: overweging P 

ECR: § 12 
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Verzoeken om aparte stemming 

S&D: overwegingen D, E, H, O 

PPE: §§ 7, 8 

ALDE: overweging Q, §§ 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: overweging Q, § 18 

ECR: § 7, ondertitel 3, § 14 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

overweging M 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "waarin alle bestaande maatregelen worden 

behandeld die de uitvoer van energie beperken of er voorwaarden aan stellen," 

2e deel: deze woorden 

 
Verts/ALE: 

overweging E 

1e deel: "overwegende dat de Europese basismetaalindustrie hard getroffen wordt door het 

weglekken van investeringen naar derde landen," 

2e deel: "vooral als gevolg van relatief hoge energieprijzen en koolstofkosten;" 

 
overw I 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "overwegende dat het EU-emissiehandelsysteem 

(ETS) sedert 2009 een groeiend overschot heeft aan rechten en internationale 

kredieten ten opzichte van emissies, wat een ernstige verzwakking van het 

koolstofprijssignaal betekent; overwegende dat wanneer de emissievergunningen 

van het emissiehandelssysteem (ETS) in de toekomst duurder worden, het 

waarschijnlijk is dat er een concurrentieschok ontstaat;" 

2e deel: deze woorden 

 
ALDE: 

§ 27 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "stelt een eerste fase van voorafgaand onderzoek 

gedurende maximaal een maand voor om antidumping- en antisubsidieklachten een 

eerste keer te analyseren, waarna op basis van de eerste gegevens preventieve 

corrigerende maatregelen kunnen worden genomen en een grondig onderzoek kan 

worden ingesteld;" 

2e deel: deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 26 

1e deel: "dringt aan op Europees diplomatiek optreden met betrekking tot grondstoffen voor 

metaalproductie op basis van strategische partnerschappen voor het delen van de 

toegevoegde waarde door de Europese landen en de landen die grondstoffen 

produceren ten einde de ontwikkeling van geschoolde arbeid tijdens de gehele 

waardeketen te stimuleren;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie een instrument te ontwikkelen waarmee de staalmarkt 

diepgaand kan worden geanalyseerd en nauwkeurige informatie kan worden 

verkregen over de vraag- en aanbodsituatie in Europa en wereldwijd, waarbij 

onderscheid moet worden gemaakt tussen de structurele en de cyclische 

componenten van de ontwikkeling van deze markten; is van mening dat het volgen 

van de primaire en secundaire basismetaalmarkten waardevolle gegevens kan 

opleveren als basis voor corrigerende en proactieve maatregelen, die onvermijdelijk 

zijn wegens het cyclische karakter van deze staalindustrieën; verwelkomt het rapport 

van het European Rare Earths Competency Network (ERECON)[12]; verzoekt de 

Commissie in het kader van ERECON verder te werken aan de ontwikkeling van 

een gediversifieerde en duurzame toeleveringsketen voor zeldzame aardmetalen 

voor Europa, en in het bijzonder uitvoering te geven aan de beleidsaanbevelingen en 

steun toe te kennen aan vervangingsoplossingen en meer recycling;" 

 
ECR: 

§ 29 

1e deel: "onderstreept dat voor roestvrij staal en aluminium, net zoals voor alle basismetalen, 

wereldwijd concurrentie wordt gevoerd; is van mening dat de Commissie in haar 

analyses en vergelijkingen dringend de wereldmarkt moet analyseren als 

geografische referentiemarkt en haar onderzoek bij de definitie van de relevante 

markt niet beperkt tot de interne markt; dringt erop aan dat, voorafgaand aan de door 

DG Concurrentie van de Commissie te nemen besluiten, een effectbeoordeling wordt 

verricht van de productiecapaciteit waarbij onder andere rekening wordt gehouden 

met de uitrusting en de arbeidsplaatsen, en dat de conclusies ervan worden verwerkt 

in de definitieve publicatie die aan de belanghebbenden wordt voorgelegd; dringt 

aan op herziening van het concurrentiebeleid en de staatssteunregels, teneinde 

overheden beter in staat te stellen te werken aan het handhaven van sociale en 

regionale cohesie, het verbeteren van de milieunormen, en het aanpakken van 

volksgezondheidskwesties;" 

2e deel: "dringt erop dat bij voorbaat rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de 

werkgelegenheid van alle besluiten van DG Concurrentie, dat deze gevolgen 

objectief worden gerechtvaardigd en dat, zo nodig, een schadeloosstelling wordt 

uitbetaald aan de werknemers die worden getroffen door maatregelen ter correctie 

van misbruik van een machtspositie; dringt aan op een grotere rol van de sociale 

partners en met name werknemersorganisaties en vakbonden op nationaal en 

Europees niveau, teneinde socialedumpingpraktijken in de sector te voorkomen en 

bij te dragen aan het scheppen van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid; 

dringt erop aan de werknemers bij het besluitvormingsproces in deze sector te 

betrekken;" 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_NL.doc  22    PE 573.976 

S&D, PPE, ECR: 

§ 11 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "kijkt in dit verband uit naar de COP21-

klimaatconferentie in Parijs;" en "benadrukt dat een dergelijk akkoord eerlijke 

mededinging mogelijk zou maken voor alle producenten van basismetalen en 

overwegingen betreffende correcties aan de grenzen overbodig zou maken, op 

voorwaarde dat de tenuitvoerlegging ervan wordt onderworpen aan een effectieve 

monitoring en aan eventuele corrigerende maatregelen;" 

2e deel: "kijkt in dit verband uit naar de COP21-klimaatconferentie in Parijs;" 

3e deel: "benadrukt dat een dergelijk akkoord eerlijke mededinging mogelijk zou maken voor 

alle producenten van basismetalen en overwegingen betreffende correcties aan de 

grenzen overbodig zou maken, op voorwaarde dat de tenuitvoerlegging ervan wordt 

onderworpen aan een effectieve monitoring en aan eventuele corrigerende 

maatregelen;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 12 

1e deel: "wijst erop dat, rekening houdend met zowel invoer als uitvoer, het mechanisme 

voor koolstofcorrecties aan de grenzen in de Europese regelgeving een model voor 

emissievermindering invoert dat ook de consumptie omvat die op het grondgebied 

heeft plaatsgevonden en dat die "bottom up"-aanpak als voordeel heeft dat die overal 

als universele oplossing kan worden toegepast met inachtneming van de soevereine 

beoordeling door elke lidstaat van het ambitieniveau van zijn klimaatbeleid, na een 

grondige effectbeoordeling van de gevolgen;" 

2e deel: "roept de Commissie op om bij toekomstige handelsovereenkomsten te waarborgen 

dat de exportmogelijkheden en de toegang tot de markt voor Europese 

basismetaalproducten duidelijk worden verbeterd; herhaalt dat de Commissie het 

verbod op verstorende methoden in verband met grondstoffen (dubbele prijsstelling, 

uitvoerbeperkingen) moet opnemen in regionale, bi- en multilaterale 

handelsovereenkomsten;" 

 
PPE, ECR: 

§ 13 

1e deel: "onderstreept dat alle maatregelen die de handel beïnvloeden de internationale 

handelsovereenkomsten moeten respecteren; bevestigt dat de doelstellingen die 

beoogd worden met het klimaatbeleid voor behoud van het leven en van de 

gezondheid van mensen, dieren en planten, alsook het behoud van niet-duurzame 

natuurlijke hulpbronnen, indien op niet-discriminerende wijze nagestreefd en niet 

toegepast als verkapte beperking, overeenkomen met de uitzonderingen als 

vastgesteld in artikel XX van de GATT; verklaart dat klimaatverandering, gezien het 

wereldwijde karakter ervan, onderwerp van wetgeving moet zijn; is van mening dat 

atmosfeer met een laag koolstofgehalte (zuivere lucht), nu al wordt beschouwd als 

een natuurlijke hulpbron die uitgeput kan raken, en daarom moet worden beschouwd 

als publiek goed;" 

2e deel: "preciseert bovendien dat vergeldingsmaatregelen naar aanleiding van de toepassing 

van koolstofcorrecties aan de grenzen niet mogelijk zijn zonder inbreuk te maken op 

de regels van de internationale handel en zonder het risico te worden veroordeeld; 

herinnert eraan dat het helemaal niet de bedoeling is de Europese bedrijven te 

beschermen, maar gelijke concurrentievoorwaarden ten opzichte van hun externe 

concurrenten te creëren;" 
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Verts/ALE, GUE/NGL, ECR: 

§ 17 

1e deel: "betreurt dat uit de op staatssteun gebaseerde regeling voor compensatie van de 

onrechtstreekse kosten een nieuwe bron van oneerlijke concurrentie op de Europese 

interne markt is ontstaan tussen de producenten uit de elektriciteitsintensieve 

sectoren, waarvan sommigen financiële steun van hun overheid ontvangen;" 

2e deel: "hamert erop dat deze compensatie op Europees niveau moet worden 

geharmoniseerd en, in voorkomend geval, uitgevoerd, teneinde te zorgen voor een 

gelijk speelveld met de mondiale concurrenten en tussen Europese producenten, en 

doeltreffende bescherming te bieden tegen koolstoflekkage;" 

3e deel: "wijst erop dat dit met name geldt voor de zes niet-ferrometalen die verhandeld 

worden tegen prijzen die via vraag en aanbod op de wereldmarkten, in het bijzonder 

de London Metal Exchange, tot stand komen;" 

4e deel: "realiseert zich in dit verband dat de producenten van basismetalen 'prijsnemers' zijn, 

die hogere kosten niet aan hun klanten kunnen doorberekenen; concludeert dat de 

compensaties voor indirecte emissies moeten worden gehandhaafd;" 

5e deel: "verwijst naar de overeenkomst betreffende de instelling en werking van een 

marktstabiliteitsreserve (2014/0011/COD), waarin staat: "Rekening houdend met het 

doel van een gelijk speelveld moet bij die evaluatie ook een geharmoniseerde 

regeling worden overwogen om indirecte kosten op het niveau van de Unie te 

compenseren"; verwijst in verband hiermee naar Verordening (EG) nr. 1/2003 van de 

Raad betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 

van het Verdrag[11], alsmede aan de artikelen 107 en 108 van het VWEU;" 

6de deel: verzoekt de Commissie te onderzoeken wat de gevolgen van de verschillende 

steunregelingen voor energie zijn op de detailhandelsprijs van energie, waarvan een 

indirecte invloed op het concurrentievermogen van energie-intensieve industrieën in 

de afzonderlijke lidstaten uitgaat; 
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PPE, Verts/ALE, ECR: 

§ 19 

1e deel: "verzoekt dringend dat de gratis quota voor de efficiëntste installaties in de sectoren 

waar koolstoflekkage plaatsvindt zo spoedig mogelijk en in elk geval beginnend in 

2018 en tijdens de vierde fase die de periode 2021-2030 beslaat worden verdeeld in 

functie van investeringsprogramma's voor nieuwe uitrusting, O&O (waaronder het 

opvangen, opslaan (CCS) en gebruiken van koolstof (CCU)) en opleiding van 

werknemers, teneinde tot een hoog niveau van klimaat- en milieubescherming en 

een stevig pakket arbeidsrechten te komen;" zonder de woorden "die de periode 

2021-2030 beslaat" en "voor nieuwe uitrusting, O&O" 

2e deel: "die de periode 2021-2030 beslaat" en "voor nieuwe uitrusting, O&O" 

3e deel: "onderstreept de absolute noodzaak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, 

zodat Europa een expertisecentrum voor de basismetaalproductie kan blijven; 

herinnert eraan dat bedrijven die investeren zich het beste handhaven in tijden van 

crisis;"  

4e deel: "verzoekt dat de opbrengsten van de veilingen in het kader van de ETS gebruikt 

worden voor het financieren van klimaatmaatregelen in de EU en in 

ontwikkelingslanden, waaronder voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen 

en energie-efficiëntieprojecten in industriesectoren;" 

5e deel: "steunt de plannen - in de context van het klimaat- en energiekader 2030 - voor de 

oprichting van een faciliteit (NER400) voor het afvangen en opslaan van koolstof, 

voor innovatieve hernieuwbare energiebronnen en voor op een laag koolstofgebruik 

stoelende innovatie in industriesectoren, zoals bedoeld in de conclusies van de 

Europese Raad van 23 oktober 2014; stelt voor dat de proef- en 

demonstratieprojecten voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof deel 

moeten uitmaken van programma's voor de financiering van koolstofarme 

technologieën die door de Europese Commissie worden gesteund naar analogie van 

NER300 en het toekomstige NER400 met een financieel risico dat wordt gedeeld 

door de financierder en de marktdeelnemer;" 

6de deel: "herinnert aan het belang van overheidsinvesteringen, en in Europees verband de 

Horizon 2020-middelen, om de milieu- en energie-efficiëntie van de 

basismetaalindustrie te verbeteren en onder meer te komen tot lagere 

koolstofemissies overeenkomstig de Europa 2020-doelstellingen; beschouwt de 

opleiding van de werknemers in koolstofarme technologieën en werkwijzen als een 

strategische investering die volledig deel moet uitmaken van de programma's ter 

financiering van de overgang naar koolstofarme technieken die door de Commissie 

worden gesteund;" 
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12. De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement 

van 10 juni 2015 

Ontwerpresoluties: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-

1361/2015 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-1349/2015  PPE ES - 203, 415, 70 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1351/2015  

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 547, 124, 20 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 322, 325, 39 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 514, 150, 21 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 320, 329, 38 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 347, 327, 14 

2 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) ES + 327, 293, 61 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: §§ 3, 5, 7, 10 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overw H 

1e deel: "overwegende dat de Commissie niet heeft geantwoord op het verzoek van het 

Parlement om aan te vangen met een diepgravende evaluatie naar de toestand van de 

democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in Hongarije;" 

2e deel: "overwegende dat de Commissie tijdens het debat in de plenaire vergadering van het 

Europees Parlement van 2 december 2015 verklaarde dat zij bereid was alle 

beschikbare middelen in te zetten, met inbegrip van inbreukprocedures, om ervoor te 

zorgen dat Hongarije – net als alle andere lidstaten – zijn verplichtingen uit hoofde 

van het EU-recht nakomt en de waarden van de Unie als verankerd in artikel 2 VEU, 

eerbiedigt; overwegende dat de Commissie van mening is dat in dit stadium niet aan 

de voorwaarden wordt voldaan om het kader voor de rechtsstaat ten aanzien van 

Hongarije in werking te laten treden;" 

 


