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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. Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, 

haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode 

Ontwerpbesluit: B8-1424/2015 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpbesluit B8-1424/2015  

(Conferentie van voorzitters) 

stemming: besluit (als geheel) HS + 354, 229, 35 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 
 

 

2. Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa 

Ontwerpresoluties: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-
1407/2015, B8-1408/2015 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1402/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 566, 11, 46 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 5 
 

Diversen 

Barbara Spinelli (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-1402/2015. 
 

 

3. Situatie op de Maldiven 

Ontwerpresoluties: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-
1419/2015, B8-1421/2015 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1409/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 548, 21, 56 

na overw L 1 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 563, 31, 32 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 11 

PPE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 11 
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Diversen 

Barbara Spinelli en Younous Omarjee (GUE/NGL-Fractie) zijn medeondertekenaar van gezamenlijke 

ontwerpresoluties RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Maleisië 

Ontwerpresoluties: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-
1420/2015, B8-1422/2015  

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1412/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 540, 41, 35 

na § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: §§ 12, 14 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en 

samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) 

***  

 

Aanbeveling: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de 

EU en Vietnam (goedkeuring) *** 

Aanbeveling: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de 

EU en Vietnam (resolutie) 

Verslag: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 475, 64, 95 

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 33 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overw I 

1e deel: "overwegende dat de impact van het "doi moi"-beleid (herstelbeleid) en de stappen 

die zijn gezet om een markteconomie te vormen ook hebben geleid tot een grotere 

armoedekloof; overwegende dat het aantal protesten over door de regering in beslag 

genomen grond en eigendommen is toegenomen;" 

2e deel: "overwegende dat de Vietnamese uitvoer echter te lijden heeft gehad onder de 

mondiale recessie, en dat het Vietnamese bbp in 2014 zowat de traagste groei 

vertoonde sinds het einde van de Aziatische economische crisis; overwegende dat 

Vietnam te kampen heeft met een beroepsbevolking die ieder jaar met meer dan een 

miljoen toeneemt;"  

 
§ 26 

1e deel: " is bezorgd over het feit dat Vietnam een van de grootste bronlanden voor 

slachtoffers van mensenhandel is, alsook over berichten over grote aantallen 

kinderen die het slachtoffer worden van kinderprostitutie, mensenhandel of 

mishandeling, met name dan jongens, die wettelijk niet beschermd zijn tegen 

seksueel misbruik; dringt er bij Vietnam op aan dat het krachtige en doeltreffende 

wetgeving op het gebied van kinderbescherming ontwikkelt waarmee alle kinderen, 

ongeacht hun geslacht, worden beschermd; verzoekt de Commissie Vietnam te 

ondersteunen bij het versterken van zijn capaciteiten op het gebied van 

migratiebeleid en de strijd tegen mensenhandel en georganiseerde misdaad, onder 

meer in de context van zijn arbeids- en migratiebeleid;" 

2e deel: "is eveneens bezorgd over berichten over de uitbuiting van Vietnamese slachtoffers 

van mensenhandel, met inbegrip van minderjarigen, in de lidstaten;" 

3e deel: "verzoekt de Commissie er dringend voor te zorgen dat belangrijke beschermende 

bepalingen van de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel volledig ten 

uitvoer worden gelegd; spoort de regering van Vietnam en de Commissie aan te 

overwegen een subcommissie of gespecialiseerde werkgroep inzake mensenhandel 

op te richten in het kader van de overeenkomst inzake een breed partnerschap en 

samenwerking;" 
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8. Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie 

Ontwerpresolutie: B8-1347/2015 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1347/2015  

(commissie ECON) 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD HS - 168, 445, 19 

na § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD HS - 128, 485, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL HS - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL HS - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL HS - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL HS - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL HS - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL HS - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL HS - 112, 484, 16 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_NL.doc 8 PE 573.977 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

32 GUE/NGL HS - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL HS - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL HS - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL HS - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL HS - 113, 492, 12 

na § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD HS - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

na § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

na § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

overw A 3 EFDD HS - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

na overw A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

13 GUE/NGL  -  

overw B 15S GUE/NGL  -  

na overw B 16 GUE/NGL  -  

na overw C 4 EFDD HS - 160, 456, 15 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: amendementen 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 2 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "op de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het 

sixpack en het twopack en benadrukt"  

2e deel: deze woorden 
 

 

9. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de Europese Unie 

Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 445, 153, 31 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 468, 115, 48 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 493, 38, 98 

2/HS + 515, 100, 15 

3 +  

na § 54 7 GUE/NGL  -  

na § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 546, 29, 57 

2/HS + 498, 94, 32 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 57 8 GUE/NGL  -  

na § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

Après le § 67 10 GUE/NGL  -  

na § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 505, 120, 7 

2/HS + 313, 281, 13 

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

titel, na § 74 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 324, 246, 59 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 77 6 GUE/NGL ES + 258, 251, 116 

§ 84 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 525, 53, 37 

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 522, 47, 42 

§ 87 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 540, 56, 34 

2/HS + 540, 41, 32 

§ 91 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 513, 63, 53 

2/HS + 482, 97, 46 

3/HS + 393, 154, 69 

§ 93 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 98 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 563, 17, 49 

2/HS + 498, 45, 63 

§ 103 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 104 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 497, 101, 26 

§ 105 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 403, 189, 27 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 106 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 483, 113, 20 

§ 108 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 111 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 497, 54, 76 

2/HS + 398, 149, 63 

3/HS + 407, 145, 61 

§ 114 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 346, 190, 80 

2/HS + 291, 232, 81 

3/HS + 379, 175, 62 

4/HS + 307, 235, 77 

§ 119 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 120 5 GUE/NGL  -  

overw U 1 PPE  +  

overw AB 2 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 421, 86, 116 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1e en 2e deel), 56 (2e deel), 87, 92 (2e deel), 98 (2e deel), 104 (2e 

deel), 105 (2e deel), 106 (2e deel), 111 (2e deel) 
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Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 6 

1e deel: "geeft uiting aan zijn krachtige verzet tegen de annexatie, bezetting en kolonisatie 

van gebieden" 

2e deel: "en beklemtoont het onvervreemdbare recht van volkeren op zelfbeschikking;" 

 
ECR: 

§ 7 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. het woord "enkele" 

2e deel: dit woord 

 
§ 22 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "stelt daarom nadrukkelijk dat de lidstaten, zonder 

uitzondering, meer verantwoordelijkheid moeten opnemen bij de uitvoering van het 

actieplan en het strategisch kader van de EU, en deze moeten gebruiken als hun 

eigen blauwdruk voor de bilaterale en multilaterale bevordering van mensenrechten 

en democratie;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 27 

1e deel: " is ingenomen met de verlenging van het mandaat van de SVEU tot februari 2017" 

2e deel: "en herhaalt zijn verzoek om hier een permanent mandaat van te maken; dringt 

derhalve aan op een herziening van het mandaat om ervoor te zorgen dat de SVEU 

initiatiefrecht, voldoende personeel en financiële middelen krijgt, in het openbaar het 

woord kan nemen, verslag kan uitbrengen over verwezenlijkingen naar aanleiding 

van bezoeken aan derde landen en kan communiceren over het standpunt van de EU 

inzake mensenrechtenkwesties, teneinde de rol van de SVEU zichtbaarder en 

doeltreffender te maken;" 

 
§ 33 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "is van mening dat het werk van de contactpunten 

voor de mensenrechten evenzeer ondersteund moet worden door het diplomatieke 

personeel van de lidstaten;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 37 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "onder andere met betrekking tot LGBTI's" 

2e deel: deze woorden 
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§ 54 

1e deel: "spreekt andermaal zijn steun uit voor de systematische opname van 

mensenrechtenclausules in alle internationale overeenkomsten tussen de EU en 

derde landen, waarin onder meer rekening wordt gehouden met de Europese sociale 

dialoog en de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO);" 

zonder de woorden "de Europese sociale dialoog en" 

2e deel: deze woorden 

3e deel: verzoekt de Commissie de uitvoering van de mensenrechtenclausules op 

doeltreffende en stelselmatige wijze te controleren en te beoordelen en regelmatig 

aan het Parlement verslag uit brengen over de eerbiediging van de mensenrechten in 

partnerlanden; is ermee ingenomen dat de Raad stelselmatiger beperkende 

maatregelen treft ten aanzien van derde landen die de mensenrechten bewust 

schenden; beveelt in dit verband aan dat wanneer een derde land waarmee een 

overeenkomst is afgesloten de mensenrechten op ernstige wijze schendt, de EU 

concrete stappen zet om passende sancties uit te voeren zoals vastgelegd in de 

mensenrechtenclausules; 

 
§ 56 

1e deel: "is van mening dat handel en mensenrechten hand in hand kunnen gaan en dat voor 

het bedrijfsleven een belangrijke rol is weggelegd wat de bevordering van 

mensenrechten en democratie betreft; is van mening dat de bevordering van de 

mensenrechten gebaseerd moet zijn op samenwerking tussen de overheid en de 

particuliere sector; verklaart in dit verband nogmaals dat Europese bedrijven 

passende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten in 

derde landen beantwoorden aan de mensenrechtennormen; bevestigt bovendien dat 

het voor de EU van belang is maatschappelijk verantwoord ondernemen te 

bevorderen, en dat Europese bedrijven het voortouw nemen in de bevordering van 

internationale normen inzake bedrijfsleven en mensenrechten; dringt er bovendien 

bij de EU op aan actief deel te nemen aan de 12e zitting van de werkgroep van de 

VN over de mensenrechtenproblematiek in het kader van transnationale 

ondernemingen en andere bedrijven, en steun te verlenen aan de inspanningen om 

het beleid van deze ondernemingen af te stemmen op de OESO-richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen;" 

2e deel: "pleit ervoor dat de EU en haar lidstaten deelnemen aan de discussie over een 

internationaal juridisch bindend instrument, in het kader van de VN, inzake 

bedrijfsleven en mensenrechten;" 

 
§ 67 

1e deel: "neemt met tevredenheid kennis van de richtsnoeren voor terrorismebestrijding, die 

door de EDEO en de Commissie zijn opgesteld en door de Raad zijn goedgekeurd 

om de eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen bij het plannen en 

uitvoeren van projecten met derde landen inzake bijstand op het gebied van 

terrorismebestrijding; verzoekt de EDEO en de Commissie toe te zien op de 

daadwerkelijke uitvoering van de richtsnoeren, te beginnen met een brede 

verspreiding; herinnert er in dit verband aan dat de eerbiediging van de grondrechten 

en de fundamentele vrijheden de basis vormt van een geslaagd beleid inzake 

terrorismebestrijding, met inbegrip van het gebruik van digitale 

bewakingstechnologieën;" 

2e deel: "steunt de internationale pogingen om een eind te maken aan de door IS/Da'esh 

gepleegde schendingen van de mensenrechten;" 
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§ 87 

1e deel: "verzoekt de EU om betrekkingen te blijven onderhouden met landen waar de 

doodstraf nog bestaat, en daarbij gebruik te maken van alle diplomatieke middelen 

en samenwerkingsinstrumenten om de afschaffing van de doodstraf te bekomen;" 

2e deel: "herhaalt bovendien zijn verzoek aan de EU om te blijven toezien op de 

omstandigheden waarin terechtstellingen worden uitgevoerd in de landen waar de 

doodstraf nog steeds wordt toegepast;" 

 
§ 98 

1e deel: "herinnert eraan dat de Sacharovprijs in 2014 is uitgereikt aan dr. Denis Mukwege 

wegens zijn grote inzet voor slachtoffers van seksueel geweld en zijn niet-aflatende 

steun voor de vrouwenrechten, wat het publiek ervan bewust heeft gemaakt dat 

geweld en seksuele verminking van vrouwen, meisjes en kinderen ingezet worden 

als oorlogsmiddel; veroordeelt alle vormen van misbruik en geweld tegen vrouwen, 

meisjes en kinderen ten stelligste, in het bijzonder het inzetten van seksueel geweld 

als oorlogswapen, alsook genitale verminking, kindhuwelijken, huwelijk op jonge 

leeftijd en gedwongen huwelijk, seksuele slavernij, verkrachting binnen het huwelijk 

en andere vormen van schadelijke traditionele gebruiken; benadrukt dat vrouwen, 

meisjes en kinderen die misbruikt zijn in conflictsituaties toegang moeten hebben tot 

gezondheids- en psychologische zorg, in overeenstemming met het internationaal 

recht; neemt in dit verband kennis van de brief van de VV/HV met betrekking tot het 

beleid inzake humanitaire hulp, waarin met name sprake is van het voorkomen van 

seksueel geweld en het verlenen van passende steun en toegang tot gezondheids- en 

psychologische zorg in geval van verkrachting in conflictsituaties;" 

2e deel: "verzoekt de lidstaten van de Raad van Europa het Verdrag van Istanbul inzake het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te 

ondertekenen en te ratificeren;" 

 
§ 104 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "door gendergelijkheid te integreren" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 106 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "de ontwikkeling van opleidingsprogramma's op het 

gebied van gendergelijkheid voor onderwijsprofessionals in derde landen en op 

maatregelen om te voorkomen dat stereotypen via onderwijsmateriaal worden 

doorgegeven;" 

2e deel: deze woorden 
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§ 108 

1e deel: " spoort de EU aan steun voor vrouwen en meisjes te blijven integreren in GVDB-

operaties en de VN-architectuur voor vredesopbouw, en te blijven streven naar de 

tenuitvoerlegging en versterking van Resolutie 1325 (2000)[50] en Resolutie 1820 

(2008)[51] van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid; 

verzoekt de EU in dit verband om op internationaal niveau te ijveren voor de 

erkenning van de toegevoegde waarde van de deelname van vrouwen aan de 

preventie en oplossing van conflicten, alsook aan vredeshandhaving, humanitaire 

hulpverlening, wederopbouw in de nasleep van conflicten en democratische 

overgangsprocessen die tot blijvende en stabiele politieke oplossingen leiden; 

benadrukt evenzeer hoe belangrijk het is het volledige gamma aan mensenrechten 

voor vrouwen te waarborgen" 

2e deel: "en bij te dragen aan de versterking van hun positie, onder meer in het kader van de 

agenda voor de periode na 2015 en via ondersteuning van het actieprogramma van 

Peking en het Verdrag van Istanbul; is verheugd over de EU-steun voor VN-

resoluties met betrekking tot de genderproblematiek, in het bijzonder wat de rol van 

de vrijheid van mening en meningsuiting betreft bij het versterken van de positie van 

de vrouw; neemt met genoegen kennis van de conclusies van de 59e zitting van de 

VN-Commissie voor de Status van de Vrouw; 

 
§ 119 

1e deel: " is ingenomen met de actieve samenwerking tussen de EU en verscheidene speciale 

rapporteurs van de VN die zich bezighouden met economische, sociale en culturele 

rechten," 

2e deel: "waaronder de speciale rapporteur voor het mensenrecht op veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen, de speciale rapporteur voor het recht op onderwijs, de 

speciale rapporteur voor het recht op voedsel, de speciale rapporteur voor extreme 

armoede en mensenrechten, en de speciale rapporteur voor behoorlijke huisvesting; 

stelt met voldoening vast dat de bevordering van de economische, sociale en 

culturele rechten is versterkt in het indicatief meerjarenprogramma 2014-2017 van 

het EIDHR, dat onder meer als doel heeft bij te dragen aan de versterking van 

vakbonden, aan een verhoogde aandacht voor loonkwesties, aan de bescherming van 

landschappen, aan de bevordering van sociale integratie door economische 

emancipatie en aan de vermindering van economische discriminatie en geweld op de 

werkplek;" 

 
PPE: 

§ 46 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. "waartoe de Commissie-Juncker heeft besloten" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 65 

1e deel: Gehele tekst zonder "genderidentiteit of" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 73 

1e deel: "verzoekt de EU actief deel te nemen aan het debat over de term 

"klimaatvluchteling", met inbegrip van een mogelijke juridische definitie ervan in 

het internationaal recht" 

2e deel: "of in wettelijk bindende internationale overeenkomsten;" 
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titel, na § 74 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "culturele en" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 91 

1e deel: Gehele tekst zonder het woord "genderidentiteit" 

2e deel: dit woord 

 
S&D: 

§ 74 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "dringt er nogmaals bij de EU op aan om een verbod 

uit te vaardigen op de ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig 

autonome wapens waarmee aanvallen zonder menselijke tussenkomst kunnen 

worden uitgevoerd;"  

2e deel: deze woorden 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1e deel: " is van mening dat de EU zich moet blijven inspannen voor een betere eerbiediging 

van de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 

interseksuelen (LGBTI's), in overeenstemming met de EU-richtsnoeren ter zake; 

pleit voor de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren, onder meer via de opleiding van 

EU-personeel in derde landen; betreurt dat er nog steeds 75 landen zijn waarin 

homoseksualiteit gecriminaliseerd wordt, waaronder acht landen die hiervoor de 

doodstraf uitspreken, en is van mening dat gewelddadige praktijken en handelingen 

tegen individuen op basis van hun seksuele geaardheid niet onbestraft mogen 

blijven; spreekt zijn steun uit voor de niet-aflatende werkzaamheden van de hoge 

commissaris van de VN voor de mensenrechten ter bestrijding van deze 

discriminerende wetten, alsook voor het werk van andere VN-organisaties;" 

2e deel: "maakt zich zorgen over de inperking van de fundamentele vrijheden van 

verdedigers van de mensenrechten van LGBTI's en roept de EU op hen meer steun te 

betuigen; merkt op dat LGBTI's meer kans maken om geëerbiedigd te worden in hun 

grondrechten indien zij toegang hebben tot wettelijke instituties," 

3e deel: "mogelijk via geregistreerd partnerschap of huwelijk;" 

 
§ 105 

1e deel: "betreurt het gebrek aan gendergelijkheid in het domein van de politiek; herinnert 

eraan dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en dezelfde politieke rechten en 

burgerlijke vrijheden moeten genieten en betreurt evenzeer dat vrouwen 

ondervertegenwoordigd zijn in de economische, sociale en politieke besluitvorming; 

benadrukt dat er doeltreffende beschermingsmechanismen moeten komen voor 

vrouwelijke mensenrechtenverdedigers;" 

2e deel: "is voorstander van de invoering van een quotaregeling ter bevordering van de 

participatie van vrouwen in politieke organen en het democratisch proces, met name 

als kandidaten;"  

 
§ 111 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en de bescherming van seksuele en reproductieve 

rechten", "rechten" en "en veilige abortus" 

2e deel: "en de bescherming van seksuele en reproductieve rechten" en "rechten" 

3e deel: "en veilige abortus" 
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ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1e deel: "veroordeelt de praktijk van draagmoederschap, die de waardigheid van de vrouw 

ondermijnt aangezien haar lichaam en voortplantingsfuncties worden gebruikt als 

een handelsartikel; is van mening dat de praktijk van draagmoederschap, die 

neerkomt op reproductieve uitbuiting en" zonder de woorden " van 

draagmoederschap, die de waardigheid van de vrouw ondermijnt aangezien haar 

lichaam en voortplantingsfuncties worden gebruikt als een handelsartikel; is van 

mening dat de praktijk van draagmoederschap," 

2e deel: "van draagmoederschap, die de waardigheid van de vrouw ondermijnt aangezien 

haar lichaam en voortplantingsfuncties worden gebruikt als een handelsartikel; is 

van mening dat de praktijk van draagmoederschap," 

3e deel: "die neerkomt op reproductieve uitbuiting en gebruik van het menselijk lichaam 

voor financiële of andersoortige winst, met name als het gaat om kwetsbare vrouwen 

in ontwikkelingslanden," 

\4e deel: "moet worden verboden en met spoed moet worden behandeld in de 

mensenrechteninstrumenten;"  
 

 

10. 20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton 

Ontwerpresoluties: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, B8-
1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-1350/2015  ENF  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1362/2015  

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

§ 3 3 ECR ES + 310, 265, 29  

mondeling 

gewijzigd 

§ oorspronkelijke 

tekst 

 ↓  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS ↓  

na § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 525, 42, 39 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: Eindstemming 

ENF: §§ 5, 6 (2e deel), eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: § 4 
 

Diversen 

Cristian Dan Preda heeft het volgende mondelinge amendement op amendement 3 ingediend: 

"3. is erover verheugd dat de terugkeer van vluchtelingen en binnenlands ontheemden zo 

succesvol verlopen is, evenals de wederopbouw en de teruggave van eigendom, in 

overeenstemming met bijlage VII van het akkoord van Dayton; wijst andermaal op de 

noodzaak om de bijlage bij het vredesakkoord van Dayton en de daaraan gerelateerde 

strategie volledig ten uitvoer te leggen, teneinde de duurzame terugkeer van binnenlands 

ontheemde personen, vluchtelingen en andere door de oorlog getroffen personen te 

waarborgen; onderstreept in dit verband dat Kroaten, Bosniërs en anderen permanent naar 

de Republika Srpska moeten kunnen terugkeren; onderstreept de noodzaak om 

vooruitgang te boeken bij het verbeteren van de sociaal-economische integratie van 

degenen die zijn teruggekeerd; roept op om de coördinatie van de inspanningen op alle 

niveaus te verbeteren, en meer aandacht te schenken aan de meest kwetsbare ontheemde 

personen, waaronder Roma en vrouwen die het slachtoffer werden van geweld; betreurt 

dat er, volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis, nog altijd ongeveer 7 000 

vermiste personen zijn wier lot onbekend is;" 
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11. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 

2008/944/GBVB 

Verslag: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 294, 268, 18 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 292, 276, 12 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 239, 310, 29 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

3/ES + 361, 203, 10 

4 -  

5/ES + 309, 254, 6 

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 369, 202, 1 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 465, 95, 11 

2/HS + 436, 82, 42 

3/HS + 463, 56, 37 

4/HS + 480, 59, 16 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 294, 237, 15 

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 288, 249, 3 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 292, 218, 24 

Overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 249, 164, 128 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 29, 43 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overw D 

1e deel: "overwegende dat de ongecontroleerde verspreiding van wapens een ernstig gevaar 

vormt voor vrede en veiligheid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling;" 

2e deel: "overwegende dat er elke minuut ergens ter wereld iemand sterft door wapengeweld 

en er vijftien nieuwe wapens worden geproduceerd;" 

 
§ 24 

1e deel: "is bezorgd over het effect dat het dreigen met juridische stappen door 

ondernemingen in sommige lidstaten kunnen hebben op de behandeling van 

aanvragen voor uitvoervergunningen, of het nu om reële of veronderstelde 

dreigementen gaat;" 

2e deel: "herinnert de lidstaten eraan dat een strikte, nauwgezette toepassing van de acht 

criteria de benodigde gronden levert om vergunningen te weigeren;" 

 
EFDD: 

§ 8 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "steunt de levering van defensieve wapens in het 

geval van wettige zelfverdediging;" en "en aan Oekraïne" 

2e deel: "steunt de levering van defensieve wapens in het geval van wettige zelfverdediging;"  

3e deel: "en aan Oekraïne" 

 
ECR: 

overw G 

1e deel: "overwegende dat de EU-lidstaten in 2013 wapens hebben uitgevoerd ter waarde van 

36,7 miljard EUR in totaal, waarvan 26,7 miljard EUR naar derde landen;"  

2e deel: "overwegende dat, ter vergelijking, de totale begroting voor het Europees 

nabuurschapsinstrument voor 2014-2020 15,4 miljard EUR bedraagt;" 

3e deel: "overwegende dat de EU-lidstaten verantwoordelijk waren voor 36 % van de totale 

wapenuitvoer naar derde landen;" 

\4e deel: "overwegende dat moeilijk beweerd kan worden dat deze handelsstromen tot de 

rechtstreekse veiligheidsbelangen van de EU behoren;" 

 
overw H 

1e deel: "overwegende dat Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch 

bindend kader is waarin acht criteria voor de uitvoer van conventionele wapens zijn 

vastgelegd die de EU-lidstaten moeten toepassen op hun besluiten voor het verlenen 

van vergunningen;" 

2e deel: "overwegende dat met name in de context van de ontwikkeling van een Europese 

defensiemarkt en een Europese industriële en technologische defensiebasis naar 

behoren rekening gehouden moet worden met dit gemeenschappelijk standpunt;" 
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§ 5 

1e deel: "merkt op dat de EU-lidstaten belangrijke mondiale wapenuitvoerders zijn, 

verantwoordelijk voor een wereldwijde uitvoer ter waarde van 36 711 miljard EUR 

in 2013, waarvan 10 735 miljard EUR tussen de lidstaten onderling en 25 976 

miljard EUR naar derde landen, volgens gegevens uit het zestiende jaarverslag;" 

2e deel: "herhaalt dat in artikel 10 van het gemeenschappelijk standpunt is vastgesteld dat de 

lidstaten economische, commerciële en industriële belangen in aanmerking mogen 

nemen, maar dat deze factoren niet van invloed mogen zijn op de toepassing van de 

acht criteria voor de wapenuitvoer;" 

 
§ 7 

1e deel: "herinnert eraan dat de defensie-industrie een instrument moet vormen om de 

defensie en veiligheid van de lidstaten ten uitvoer te leggen door een regeling voor 

voorzieningszekerheid in de EU te waarborgen" 

2e deel: "en tegelijkertijd ook bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van een versterkt 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), aangezien dit van belang is om de 

wereldwijde stabiliteit en veiligheid te helpen waarborgen;" 

3e deel: "erkent dat wapenuitvoer een rol heeft gespeeld in het versterken en verder 

ontwikkelen van de industriële en technologische basis van de Europese defensie, 

die van belang is geweest bij een grote reeks innovaties en technologische 

ontwikkelingen;" 

 
§ 11 

1e deel: "benadrukt dat de controle op wapenuitvoer een integraal onderdeel vormt van het 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en toegepast moet worden volgens de 

beginselen die zijn vastgelegd in artikel 21, VEU, met name de bevordering van de 

democratie en de rechtsstaat, en van vredehandhaving, conflictpreventie en het 

versterken van de internationale veiligheid;" 

2e deel: "herinnert eraan dat het van cruciaal belang is voor samenhang te zorgen tussen 

wapenuitvoer en de geloofwaardigheid van de EU als wereldwijd pleitbezorger van 

de mensenrechten;" 

3e deel: "is er ten stelligste van overtuigd dat een effectievere tenuitvoerlegging van de acht 

criteria van het gemeenschappelijk standpunt een grote bijdrage zou leveren aan de 

ontwikkeling van zowel het GBVB als het GVDB;" 

4e deel: "dringt erop aan dat de kwestie van wapenuitvoer binnen de nieuwe globale EU-

strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid naar behoren onderzocht wordt in 

het licht van de gewijzigde veiligheidscontext en de daarmee samenhangende 

gevaren en bedreigingen ten aanzien van de Europese veiligheidsbelangen;" 

 
§ 14 

1e deel: "is verheugd over het succes van de eerste conferentie van de staten die partij zijn bij 

het verdrag, die van 24 tot 27 augustus 2015 in Cancún werd gehouden, maar wijst 

erop dat er geen overeenstemming is bereikt over het te gebruiken model voor de 

jaarverslagen;" 

2e deel: "is van mening dat het verdrag pas echt succesvol zal zijn als er maatregelen worden 

genomen om het universeel toepasbaar te maken en als bindende mechanismen of 

sanctieregelingen worden vastgesteld die gebruikt kunnen worden wanneer wordt 

verzuimd de regels toe te passen;"  

 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_NL.doc 27 PE 573.977 

§ 32 

1e deel: "herinnert eraan dat Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen 

de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens tot doel heeft de handel in 

vuurwapens voor civiel gebruik effectief te controleren; erkent de legitimiteit van de 

handel in jacht- en sportwapens voor civiel gebruik uit hoofde van deze  

verordening;"  

2e deel:  "is ingenomen met de herziening van de EU-wetgeving over vuurwapens (met 

inbegrip van de wetgeving over het onbruikbaar maken van wapens, administratieve 

sancties en alarmwapens) en met het voornemen om met betrekking tot 

wapensmokkel de politiesamenwerking met buurlanden te versterken; verzoekt de 

Commissie dientengevolge om Europol meer slagkracht te geven;"  

 
§ 40 

1e deel: "is van mening dat de jaarverslagen over de wapenuitvoer belangrijke instrumenten 

zijn om de transparantie van de wapenhandel te vergroten;" 

2e deel: "vindt het evenwel bedroevend dat slechts 21 lidstaten volledige bijdragen hebben 

ingediend voor het zestiende jaarverslag;" 

3e deel: "merkt op dat een volledige indiening inhoudt dat gegevens worden verstrekt over de 

financiële waarde van zowel de afgegeven vergunningen voor wapenuitvoer als de 

werkelijke uitvoer, uitgesplitst naar zowel bestemming als categorie volgens de lijst 

van militaire goederen van de EU;" 

4e deel: "merkt op dat Griekenland geen gegevens heeft verstrekt, dat Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk geen gegevens over de werkelijke wapenuitvoer hebben 

ingediend en dat Frankrijk een globaal, niet-uitgesplitst cijfer voor wapenuitvoer 

heeft vermeld; wijst erop dat dit ook de landen zijn, met uitzondering van 

Griekenland, die de meeste wapens uitvoeren en de grootste verantwoordelijkheid 

dragen voor de wereldwijde gevolgen van de wapenuitvoer uit de EU;" 

5e deel: "verzoekt de overige lidstaten om hun verplichting om een jaarverslag in te dienen 

en gegevens te verstrekken voor het zestiende jaarverslag alsnog na te komen en dit 

ook voor de volgende jaarverslagen tijdig te doen;"  

 
§ 41 

1e deel: "merkt op dat het verslag gestandaardiseerde informatie bevat over verleende 

uitvoerlicenties, maar geen omvattende informatie over de werkelijke 

wapenuitvoer;" 

2e deel: "dringt er bij de Raad en de VV/HV op aan om op zoek te gaan naar manieren om de 

naleving van de rapportageverplichting te verbeteren en de transparantie van en het 

openbaar toezicht op het kader voor controles op uitvoer te vergroten, in het 

bijzonder door ervoor te zorgen dat de lidstaten alle uitvoer van wapens melden;" 

3e deel: "verzoekt dit gebrek te verhelpen en derhalve te voorzien in een jaarverslag dat de 

werkelijke uitvoergegevens weergeeft, uitgesplitst naar type en bestemming;" 
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§ 42 

1e deel: "verzoekt om de invoering van een gestandaardiseerde procedure voor rapportage en 

indiening, met inbegrip van een deadline, opdat alle lidstaten op uniforme wijze 

zouden omgaan met informatie over de werkelijke uitvoer en licentiegegevens en 

alle lidstaten deze procedure zouden naleven;" 

2e deel: "verzoekt de lidstaten volledig verslag te geven over geweigerde licenties, met onder 

meer informatie per licentie over het ontvangende land en de specifieke overheid, 

een beschrijving van de verhandelde voorwerpen en hun aantal, met verwijzing naar 

de subcategorieën in de lijst van militaire goederen, samen met de precieze reden 

voor de weigering;" 

3e deel: "stelt voor om de vorm van het jaarverslag te wijzigen en het verslag opnieuw uit te 

brengen als een openbare, interactieve en doorzoekbare online gegevensbank;"  

 
§ 43 

1e deel: "roept op tot intensiever overleg tussen de lidstaten met betrekking tot de handel met 

fragiele en onstabiele regio's of landen, in het bijzonder die met een agressieve 

houding ten opzichte van hun nabije omgeving;" 

2e deel: "dringt aan op een grondige en systematische controle van de tenuitvoerlegging van 

de sanctieregeling van de EU tegen Rusland op het gebied van wapenuitvoer en de 

verkoop van technologie voor tweeërlei gebruik;" 

3e deel: "verzoekt de lidstaten een lijst op te stellen van personen (zowel entiteiten als 

individuen) die zijn veroordeeld voor het schenden van de wetgeving inzake 

wapenuitvoer en voor gevallen waarbij omleiding is vastgesteld, en van personen die 

weliswaar niet gerechtelijk veroordeeld zijn, maar van wie wel is vastgesteld dat ze 

betrokken zijn bij illegale wapenhandel of activiteiten die een bedreiging vormen 

voor de internationale veiligheid;"  

\4e deel: "verzoekt de lidstaten gedetailleerde informatie te verstrekken over de procedures 

voor de intrekking of opschorting van verleende licenties met betrekking tot landen 

die onder embargo staan;" 

 
§ 49 

1e deel: "roept op tot een versterking van het parlementair toezicht, zowel op nationaal als op 

Europees niveau, via jaarverslagen in de parlementen;" 

2e deel: "dringt erop aan dat de Europese wapenuitvoer en het Europese industriële 

defensiebeleid op de volgende interparlementaire conferentie over het 

GBVB/GVDB ter tafel komt;"  

 
§ 51 

1e deel: "is van mening dat het door technologische ontwikkelingen steeds moeilijker wordt 

een onderscheid te maken tussen zuiver militair en zuiver civiel gebruik, en dat er 

daarom speciale aandacht moet uitgaan naar de lijst van goederen voor tweeërlei 

gebruik in het licht van het Wassenaar Arrangement;" 

2e deel: "verzoekt de VV/HV, de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat alle 

achterpoortjes gesloten worden op het niveau van het Wassenaar Arrangement of 

tussen de lijst van militaire goederen en de bijlagen van de verordening inzake 

goederen voor tweeërlei gebruik, en bijzondere aandacht te besteden aan nieuwe 

technologieën van strategisch belang," 

3e deel: "zoals systemen voor van op afstand bestuurde luchtvaartuigen, toegepaste robotica 

en bewakingstechnologie;"  
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§ 54 

1e deel: "verzoekt de lidstaten voldoende middelen ter beschikking te stellen om de controles 

op de uitvoer van, de tussenhandel in en de doorvoer van goederen voor tweeërlei 

gebruik daadwerkelijk ten uitvoer te leggen;" 

2e deel: "is ingenomen met de lopende, door de EU gefinancierde programma's voor 

capaciteitsopbouw om de systemen voor de controle op uitvoer van goederen voor 

tweeërlei gebruik van derde landen te ondersteunen;" 

3e deel: "verzoekt de lidstaten om ook in de EU opleidingscapaciteit vrij te maken;" 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1e deel: "maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding van gewapende conflicten, met 

name in Oekraïne, Syrië, Irak, Libië en Jemen, evenals over alle internationale 

conflicten die door de steeds verdergaande mondialisering een bedreiging vormen 

voor de stabiliteit en de veiligheid, en die de onmiddellijke omgeving van de EU 

minder stabiel en minder veilig hebben gemaakt;" 

2e deel: "merkt op dat de wapenhandel met conflictstaten mogelijk heeft bijgedragen aan 

deze conflicten;" 

 
§ 46 

1e deel: "herinnert eraan dat regeringen de politieke verantwoordelijkheid dragen voor het al 

dan niet uitvoeren van militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik;" 

2e deel: "verzoekt de lidstaten gedetailleerde informatie te verstrekken over elke toegekende 

licentie, zodat op Europees niveau kan worden gecontroleerd of landen zich 

mogelijk niet aan de criteria van het gemeenschappelijk standpunt houden vanwege 

economische, politieke of persoonlijke belangen;" 

3e deel: "verzoekt de EDEO/COARM de taak op zich te nemen om licenties te onderzoeken 

waarover twijfel bestaat of ze voldoen aan de criteria van het gemeenschappelijk 

standpunt;" 
 

Diversen 

Erratum: alle taalversies 
 

 

12. Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Ontwerpresoluties: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

voor § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

HS - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

HS - 222, 265, 40 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 413, 86, 28 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: eindstemming 

GUE/NGL: § 4 (3e deel), amendementen 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3e deel), amendementen 1, 5 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1e deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "van via werkwijzen van wezenlijk biologische aard 

verkregen" en "wanneer van toepassing" 

2e deel: "van via werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkregen"  

3e deel: "wanneer van toepassing" 
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13. Situation au Burundi 

Ontwerpresoluties: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-

1356/2015, B8-1357/2015  

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1348/2015  

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

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD HS - 207, 275, 15 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 16 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 22 

1e deel: "dringt er bij de AU, de VN en de EU op aan serieus aandacht te besteden aan de 

regionale dimensie en verdere destabilisering van de regio te voorkomen" 

2e deel: "door hun aanwezigheid op het terrein te vergroten," 

3e deel: "met name door een permanente politieke dialoog te onderhouden tussen de landen 

in de regio;" 

\4e deel: "dringt er bij de AU in dit verband op aan in overleg met de VN-Veiligheidsraad te 

overwegen een vredeshandhavingsmissie onder Afrikaanse leiding in te zetten indien 

de veiligheids- en mensenrechtensituatie in Burundi verder verslechtert;" 

 
ECR: 

§ 24 

1e deel: "is van mening dat de problemen in Burundi verband houden met geschillen inzake 

de controle over vruchtbare landbouwgrond, inkomensongelijkheid en 

discriminatie;" 

2e deel: "dringt in verband hiermee aan op de vaststelling van een verantwoord regelgevend 

kader met betrekking tot de wijze waarop bedrijven omgaan met 

mensenrechtenverplichtingen en verplichtingen inzake het naleven van sociale en 

milieunormen;" 
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14. Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek 

Congo 

Ontwerpresolutie: B8-1346/2015 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1346/2015  

(Commissie DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

na § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE ES - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

na overw H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 


