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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. Overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) ***I 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 533, 86, 36 

 

 

2. Wijziging van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende 

grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware 

metalen *** 

Aanbeveling: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Wijzigingen van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende 

grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat 

persistente organische verontreinigende stoffen betreft *** 

Aanbeveling: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne * 

Verslag: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 555, 67, 61 
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5. Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro * 

Verslag: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 567, 58, 63 

 

 

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel voor een 

besluit 

 +  

 

 

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel voor een 

besluit 

 +  

 

 

8. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Florian Philippot 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel voor een 

besluit 

 +  
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9. Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de 

samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk ***I 

Verslag: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

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

opmerkingen 

gehele tekst - 

bloc nr. 1 

62DD commissie  +  

bloc nr. 2 1-61 commissie  ↓  

artikel 9 64S EFDD HS - 80, 608, 5 

62PC commissie  +  

na artikel 11 63 EFDD HS - 79, 609, 7 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 619, 69, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 63, 64 
 

 

10. Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU 

Verslag: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 357, 339, 1 

§ 80 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 370, 305, 22 

na § 80 2 ENF  -  

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 647, 44, 11 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 478, 211, 11 

§ 82 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 469, 201, 25 

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 347, 298, 49 

na § 90 3 ENF  -  

na overw A 1 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 592, 52, 45 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 80 (2e deel), 81, 82, 88 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 11 

1e deel: "verzoekt de Commissie in het economisch beleid meer gewicht toe te kennen aan 

biodiversiteit en ecosystemen met het oog op de omschakeling naar een groene 

economie," 

2e deel: "en dringt er bij de Commissie op aan de maatregelen ter vergroening van het 

Europees semester te versterken;" 

3e deel: "onderstreept dat biodiversiteit een algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid 

is die niet alleen kan worden gebaseerd op overheidsuitgaven;" 

 
§ 31 

1e deel: "vraagt de lidstaten prioriteit te geven aan het streefdoel om tegen 2020 15 % van de 

aangetaste ecosystemen te herstellen en de hiervoor beschikbare middelen binnen 

het MFK aan te wenden;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen voor de besteding van zulke 

kredieten voor het herstel van aangetaste ecosystemen en de bescherming van de 

biodiversiteit in het algemeen;" 

 
§ 40 

1e deel: "benadrukt dat ecologische aandachtsgebieden in principe gebieden moeten zijn 

voor de bescherming en de bevordering van agro-ecologische processen, zoals 

bestuiving en bodembehoud;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie gegevens te publiceren over hoeveel lidstaten het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in deze ecologische aandachtsgebieden 

toestaan sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1307/2013;" 
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§ 58 

1e deel: "roept de Commissie en de lidstaten op om voor het milieu schadelijke subsidies" en 

"af te bouwen;" 

2e deel: "tegen 2020" en "en te waarborgen dat de evaluatie van dergelijke subsidies uiterlijk 

eind 2016 is afgerond en dat er op de relevante EU-beleidsterreinen 

rapportageverplichtingen gelden;" 

3e deel: "dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de overgang naar een 

kringloopeconomie voluit te onderschrijven en te faciliteren;" 

 
§ 71 

1e deel: "beschouwt biodiversiteitsverlies buiten beschermde natuurgebieden als een hiaat in 

de strategie; moedigt de Commissie en de lidstaten aan om informatie over de 

betrokken habitats en soorten te vergaren" 

2e deel: "en gepaste kaders te ontwikkelen om de versnippering van habitats en een 

nettoverlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten te voorkomen" 

3e deel: "door samen te werken met de lokale overheden en het maatschappelijk 

middenveld;" 

 
§ 78 

1e deel: "betreurt het dat het EU-milieurecht niet onderworpen is aan samenhangende en 

doeltreffende milieu-inspecties en dat er geen controles worden uitgevoerd om 

inbreuken op het milieurecht in de verschillende sectoren op te sporen of te 

voorkomen, ook niet als het gaat om natuurbeschermingsgebieden; is ingenomen 

met de voorbereidende werkzaamheden in verband met de totstandbrenging van een 

EU-kader voor milieu-inspecties" 

2e deel: "en verzoekt de Commissie om onverwijld een wetgevingsvoorstel ter zake in te 

dienen;" 

 
§ 81 

1e deel: "wijst met bezorgdheid op het feit dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is 

voor de negatieve effecten van neonicotinoïde pesticiden op essentiële diensten, 

zoals bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding;" 

2e deel: "dringt er daarom bij de Commissie op aan het verbod op het gebruik van 

neonicotinoïden te handhaven;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1e deel: "vraagt de Commissie en de lidstaten op korte termijn, uitgaande van het reeds in de 

lidstaten gevoerde beleid, een Europees initiatief inzake bestuivers te lanceren - met 

bijzondere aandacht voor de gevolgen van de plaagresistentie van planten voor bijen 

en andere bestuivers -" 

2e deel: "en onverwijld voorstellen in te dienen inzake de kaderrichtlijn bodem, een richtlijn 

inzake de toegang tot de rechter en de herziening van het Unierechtelijk kader voor 

milieu-inspecties;" 

 


