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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. Gezondheid van dieren ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (gekwalificeerde meerderheid 

voor verwerping van het standpunt van de Raad) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1  HS - 78, 613, 13 

Standpunt van de Raad Goedkeuring zonder stemming 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 amendement 1 
 

 

2. Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan 

kinderen in onderwijsinstellingen ***I 

Verslag: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van 

havens ***I 

Verslag: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

148 meer dan 40 

leden 

HS - 243, 454, 12 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

commissie ES + 549, 151, 9 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

41 commissie HS + 524, 180, 3 

98 commissie as +  

99 commissie as +  

artikel 1, § 1, letter a 146 meer dan 40 

leden 

HS - 222, 484, 4 

139  HS - 194, 513, 3 

44 commissie  +  

artikel 1, § 2, letter a 140S   -  

artikel 1, § 2, letter d 141S   -  

artikel 1, § 3 150 ECR HS - 94, 613, 5 

137  HS - 91, 609, 6 

142  HS - 150, 545, 18 

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

opmerkingen 

artikel 1, § 4 154 ECR HS - 136, 569, 7 

artikel 6, § 1, na letter 

b 

151 ECR HS - 132, 569, 10 

artikel 6, na § 4 152 ECR HS - 140, 562, 3 

artikel 8, § 6 143= 

147= 

Verts/ALE, 

meer dan 40 

leden 

HS - 170, 484, 55 

94 commissie  +  

artikel 9, § 3 97 commissie  +  

153 ECR HS ↓  

artikel 11 101 commissie  +  

144   -  

artikel 14 155S ECR  -  

110/ 

112-

114 

commissie  +  

111 commissie  +  

145 Verts/ALE HS ↓  

artikel 25, § 2 156 ECR HS - 153, 524, 34 

136 commissie  +  

na overw 1 138 Verts/ALE  -  

na overw 14 149 ECR HS - 138, 569, 4 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 451, 243, 18 

stemming: wetgevingsresolutie  stemming uitgesteld 

(artikel 61, lid 2, van het 

Reglement) 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

 amendementen 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: voorstel van de Commissie 

ECR: amendementen 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
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Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 98, 99 
 

Diversen 

Tibor Szanyi (S&D-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van de amendementen 146 en 147. 
 

 

4. Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen ***I 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

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

opmerkingen 

gehele tekst - bloc  nr. 

1 

2 commissie  +  

bloc nr. 2 1 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU 

- De bestrijding van fraude 

Verslag: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 569, 69, 73 

2/HS + 536, 159, 11 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 649, 11, 49 

2/HS + 652, 25, 26 

3/HS + 669, 9, 26 

§ 36 4S ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 618, 40, 54 

2/HS + 648, 33, 27 

na § 49 10  ES - 320, 361, 23 

§ 52 6S ENF HS - 135, 541, 14 

§ 53 7S ENF HS - 144, 519, 27 

na § 56 11  ES + 404, 275, 25 

12   +  

§ 59 8 ENF  -  

na § 63 13  ES + 336, 277, 93 

§ 69 14   +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 447, 32, 231 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 576, 50, 84 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 §§ 52, 53, 76 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

 

§ 26 

1e deel: "verzoekt de Commissie om, uitgaande van de in het Stockholmprogramma 

vermelde eisen, een stelsel van strenge indicatoren en gemakkelijk te hanteren 

uniforme criteria te ontwikkelen voor het meten van het corruptieniveau in de 

lidstaten en het beoordelen van het corruptiebestrijdingsbeleid van de lidstaten; is 

bezorgd over de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de gegevens die van de 

lidstaten afkomstig zijn; verzoekt de Commissie daarom nauw met de lidstaten 

samen te werken om te garanderen dat de gegevens compleet, nauwkeurig en 

betrouwbaar zijn, met als doel dat het "single audit"-model volledig ten uitvoer 

wordt gelegd;" 

2e deel "verzoekt de Commissie een corruptie-index op te stellen om de lidstaten in te 

delen;" 

 
§ 31 

1e deel: "dringt er bij de Commissie op aan haar strikte beleid van onderbreking en 

opschorting van betalingen overeenkomstig de relevante rechtsgrond te handhaven;"  

2e deel "juicht het toe dat de Commissie een nieuw besluit over het mechanisme voor 

vroegtijdige waarschuwing heeft goedgekeurd; ziet uit naar de totstandbrenging van 

een door de Commissie voor te stellen alomvattend systeem voor vroegtijdige 

opsporing en uitsluiting; verzoekt de Commissie de lidstaten en lokale overheden 

beter te informeren over de uitvoering van haar beleid," 

3e deel "waarbij bedacht moet worden dat dit proces niet mag worden aangetast door 

politieke overwegingen;" 

 
§ 48 

1e deel: "merkt op dat de definitie, classificatie en opsporing van onregelmatigheden en de 

verslaglegging hierover per lidstaat en ook binnen de lidstaten nog steeds 

uiteenlopen, vooral omdat de term onregelmatigheden op verschillende manieren 

wordt gedefinieerd;  is van mening dat meer onderlinge aanpassing noodzakelijk is 

en verwelkomt in deze context de gedelegeerde verordening van de Commissie van 

8 juli 2015 over de melding van onregelmatigheden, die de verordening 

gemeenschappelijke bepalingen aanvult; vraagt de Commissie en de lidstaten 

coherente strategieën uit te werken voor het aanpakken van onregelmatigheden en 

voor de bestrijding van fraude in het cohesiebeleid; wijst op de preventieve en 

correctieve maatregelen die de Commissie heeft genomen om frauduleuze 

onregelmatigheden te voorkomen,"  

2e deel "waaronder de opschorting van 193 betalingen uit hoofde van het cohesiebeleid;" 

 
PPE: 

§ 29 

1e deel: "onderstreept het belang van toegang tot informatie en de transparantie van 

lobbywerkzaamheden, alsmede van financiële steun van de EU voor het werk van 

onafhankelijke organisaties op dit gebied,"  

2e deel "o.a. voor grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek;" 
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6. Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement 

Verslag: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

4 meer dan 40 

leden 

 -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 365, 327, 8 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 667, 33, 3 

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ES + 364, 338, 7 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 354, 347, 10 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 419, 262, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 348, 337, 20 

3/ES + 360, 335, 8 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 404, 283, 15 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 335, 350, 21 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 479, 200, 24 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 533, 158, 16 

2/HS + 352, 340, 11 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 339, 346, 15 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 355, 342, 2 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ES + 363, 328, 11 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 568, 124, 13 

visum 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na visum 24 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ES + 353, 345, 12 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 576, 78, 55 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 555, 55, 88 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 627, 30, 49 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 550, 63, 89 

2/HS + 361, 284, 58 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 607, 48, 45 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 360, 320, 26 

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 505, 168, 24 

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: ontwerpresolutie van de commissie 

FEMM (gehele tekst) 

HS + 453, 173, 79 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 § 23 

S&D: overw A, B, C, E, F, W; § 36 

ECR: §§ 7 (1e deel), 11, 14 (2e deel), 21, 26 (2e deel), 29, 32 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: visum 9 

PPE: §§ 11, 12, 15, 20, 24, 32; overw H, Q, W, X 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

 

§ 8 

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

2e deel dit woord 

 
ECR: 

§ 7 

1e deel: "verzoekt de bevoegde diensten om te blijven werken aan maatregelen die voor een 

beter evenwicht tussen werk en privéleven moeten zorgen;" 

2e deel "betreurt dat vrouwelijke ambtenaren van het EP vooral tot de functiegroep assistent 

(AST) behoren; vraagt om de gendergelijkheid binnen het Parlement jaarlijks te 

analyseren op basis van naar geslacht uitgesplitste gegevens, op alle 

personeelsniveaus en in alle politieke organen, en vraagt dat het verslag hiervan 

openbaar wordt gemaakt;" 

 
PPE: 

§ 5 

1e deel: "roept op om het netwerk voor gendermainstreaming, waarin niet alleen de 

commissies vertegenwoordigd zijn maar ook de interparlementaire delegaties, verder 

uit te bouwen, en vraagt dat het netwerk volledig betrokken wordt bij de regelmatige 

monitoring van gendermainstreaming over de beleidsgrenzen heen; wijst op het 

belang van een grotere deelname van EP-leden aan dit netwerk"  

2e deel "en pleit ervoor om bij het netwerk, net als bij commissies en delegaties, 

plaatsvervangende EP-leden aan te wijzen, zodat de participatiegraad zal stijgen;" 

 
§ 10 

1e deel: "merkt op dat de Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een Actieplan voor de bevordering van 

gelijkheid en diversiteit in het Parlement, en voor de opvolging van de 

implementatie ervan; verzoekt de Groep op hoog niveau om met de steun van de 

bevoegde diensten een alomvattende routekaart voor gendergelijkheid in te dienen," 

2e deel "die aangeeft hoe de vertegenwoordiging van vrouwen in het hoger en middenkader 

tegen 2020 tot 40 % verhoogd kan worden;" 

3e deel "verzoekt het directoraat-generaal Personeelszaken en de fracties te overwegen om, 

als er een vacature is, voor de functie van afdelingshoofd zowel een vrouw als een 

man voor te dragen;" 

 
§ 13 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "verzoekt de fracties te overwegen op 

gecoördineerde wijze in alle commissies EP-leden van het ondervertegenwoordigde 

geslacht te benoemen;" 

2e deel deze woorden 
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§ 16 

1e deel: "benadrukt dat het gendervriendelijk maken van de begroting door middel van 

planning, programmering en budgettering die bijdraagt aan de bevordering van 

gendergelijkheid en de verwezenlijking van de rechten van vrouwen behoort tot de 

middelen die beleidsmakers inzetten om de genderkloof te dichten;" 

2e deel "betreurt dat uit inspanningen om de begroting gendervriendelijk te maken is 

gebleken dat het genderperspectief nog lang niet in alle beleid, op alle niveaus en in 

elke fase van het beleidsvormingsproces aanwezig is;" 

3e deel "merkt op dat het in dit verband essentieel is om de capaciteit binnen het Parlement 

op het gebied van genderbewust budgetteren te vergroten, om de toezichthoudende 

rol van het Parlement op dit gebied te versterken;" 

4e deel: "merkt op dat besluiten over uitgaven en ontvangsten volledig andere gevolgen 

hebben voor vrouwen dan voor mannen en benadrukt dat de EU-leden in de 

desbetreffende commissies deze uiteenlopende gevolgen bij het opstellen van de 

begroting moeten laten meewegen; benadrukt dat het gendervriendelijk maken van 

de begroting de controleerbaarheid en transparantie met betrekking tot de inzet van 

het Parlement inzake gendergelijkheid bevordert;" 

 
§ 29 

1e deel: "is ingenomen met de specifieke initiatieven van diverse parlementaire commissies 

op dit gebied; betreurt dat een grote meerderheid van de commissies nog geen 

actieplan voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor hun werkzaamheden heeft 

goedgekeurd noch besproken; onderstreept het belang van samenwerking tussen de 

bevoegde organen en alle commissies met het oog op de uitwisseling van beste 

praktijken, ook via het netwerk voor gendermainstreaming," 

2e deel "en van de vaststelling van een duidelijke, in het Reglement van het Parlement op te 

nemen procedure voor de goedkeuring van genderactieplannen voor alle commissies 

en delegaties; beveelt aan dat alle commissies eens in de twee jaar, gelijktijdig met 

het opstellen van het verslag over gendermainstreaming, een hoorzitting organiseren 

over gendermainstreaming binnen hun beleidsgebied;" 

 
§ 33 

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

2e deel dit woord 

 
§ 34 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "zoals de oprichting van een interinstitutionele 

werkgroep op hoog niveau inzake gendermainstreaming," 

2e deel deze woorden 

 
overweging E 

1e deel: "overwegende dat de Commissie in haar Strategisch engagement voor 

gendergelijkheid 2016-2019 beloofde werk te blijven maken van 

gendermainstreaming, onder meer door middel van beoordelings- en 

monitoringsactiviteiten;" 

2e deel "overwegende dat de Commissie wat betreft haar strategisch engagement voor 

gendergelijkheid na 2015 echter slechts volstaat met een intern werkdocument;" 

 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_NL.doc 14 PE 579.933 

overweging L 

1e deel: "overwegende dat de meerderheid van de parlementaire commissies over het 

algemeen belang hecht aan gendermainstreaming (in het kader van hun 

wetgevingswerkzaamheden, bij hun contacten met de Commissie rechten van de 

vrouw en gendergelijkheid en bij de opstelling van actieplannen inzake gelijkheid),"  

2e deel "maar dat een aantal commissies niet of nauwelijks aandacht aan dit onderwerp 

schenkt;" 

 
overweging P 

1e deel: "overwegende dat bij het MFK (meerjarig financieel kader) een gezamenlijke 

verklaring hoort van de drie instellingen, die overeengekomen zijn dat "in de 

jaarlijkse begrotingsprocedures voor het MFK 2014-2020 waar nodig 

genderelementen zullen worden geïntegreerd, waarbij rekening wordt gehouden met 

de wijze waarop het algeheel financieel kader van de Unie aan meer 

gendergelijkheid bijdraagt (en voor gendermainstreaming zorgt)";" 

2e deel "overwegende dat er desondanks in de praktijk meer inspanningen moeten worden 

gedaan ter bevordering van gendermainstreaming en empowerment van vrouwen, 

omdat de bestaande beleidsmaatregelen slechts zeer ten dele ten uitvoer zijn gelegd 

en er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld voor 

genderkwesties;" 

 
overweging T 

1e deel: "overwegende dat alle interne en externe EU-beleidsmaatregelen zodanig ontworpen 

moeten zijn dat zij in gelijke mate jongens en meisjes, mannen en vrouwen ten 

goede komen;" 

2e deel "en alle andere genderidentiteiten ten goede komen;" 

 
overweging Z 

1e deel: "overwegende dat vrouwen in besluitvormende topfuncties op politiek en 

administratief niveau ondervertegenwoordigd blijven, ook binnen de fracties van het 

Parlement;" 

2e deel "overwegende dat vrouwen vaak voorzitter zijn van de commissies die minder te 

maken hebben met de toewijzing van middelen en economische besluitvorming; 

overwegende het Parlement ervoor moet zorgen dat de verhouding tussen mannen en 

vrouwen in besluitvormende functies evenwichtig is, om de kwaliteit van de 

besluitvorming te verbeteren; overwegende dat ook mannen betrokken moeten 

worden bij de bevordering van gendergelijkheid op alle gebieden en op alle niveaus 

en dat mannelijke EP-leden aangespoord moeten worden om zich binnen hun 

werkzaamheden met gendermainstreaming bezig te houden;" 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "roept de bevoegde commissie opnieuw op om deze 

werkwijze met GMA's in het reglement op te nemen, met inachtneming van de 

specifieke rol die de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid vervult bij 

gendermainstreaming als een horizontaal principe;" "met als doel om de 

genderdimensie daadwerkelijk een plaats te geven in de verslagen;"  en "wijst op het 

belang van nauwe samenwerking inzake GMA's en adviezen tussen de Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de secretariaten van de ten principale 

bevoegde commissies, om te zorgen voor een optimale organisatie en planning voor 

een doeltreffende input in het verslag;" 

2e deel "roept de bevoegde commissie opnieuw op om deze werkwijze met GMA's in het 

reglement op te nemen, met inachtneming van de specifieke rol die de Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid vervult bij gendermainstreaming als een 

horizontaal principe;" 

3e deel "met als doel om de genderdimensie daadwerkelijk een plaats te geven in de 

verslagen;" en "wijst op het belang van nauwe samenwerking inzake GMA's en 

adviezen tussen de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 

secretariaten van de ten principale bevoegde commissies, om te zorgen voor een 

optimale organisatie en planning voor een doeltreffende input in het verslag;" 

 
§ 18 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "verzoekt de Commissie bij alle nieuwe 

wetgevings- of beleidsvoorstellen een gendereffectbeoordeling uit te voeren, op 

basis van een grondige beoordeling van de effecten ervan op de grondrechten en om 

te waarborgen dat de EU de vrouwenrechten handhaaft;" en "benadrukt dat bij 

dergelijke analyses en bij de methoden voor het verzamelen van gegevens rekening 

moet worden gehouden met de ervaringen van LGBTIQ's;" 

2e deel "verzoekt de Commissie bij alle nieuwe wetgevings- of beleidsvoorstellen een 

gendereffectbeoordeling uit te voeren, op basis van een grondige beoordeling van de 

effecten ervan op de grondrechten en om te waarborgen dat de EU de 

vrouwenrechten handhaaft;" 

3e deel "benadrukt dat bij dergelijke analyses en bij de methoden voor het verzamelen van 

gegevens rekening moet worden gehouden met de ervaringen van LGBTIQ's;" 
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§ 26 

1e deel: "spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over gendermainstreaming, waarvoor voldoende middelen 

beschikbaar worden gemaakt en die in de specifieke behoeften van het Parlement 

voorzien, voor alle personeelsleden van het Parlement die zicht bezighouden met 

beleid, met uitgebreidere scholing voor het middenkader en hoger leidinggevend 

personeel, met name afdelingshoofden; dringt erop aan dat EP-leden, parlementaire 

medewerkers en fractiemedewerkers toegang krijgen tot scholing inzake 

gendermainstreaming; vraagt dat leiderschapscursussen worden georganiseerd voor 

vrouwen en dat vrouwen de gelegenheid wordt geboden om ervaring op te doen in 

leidinggevende posities;" 

2e deel "pleit ervoor dat in het kader van trainingen ook aandacht wordt besteed aan 

meervoudige en intersectionele vormen van discriminatie; wijst erop dat alle 

diensten van het Parlement zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheden 

inzake de toepassing van gendermainstreaming, ook de diensten die bevoegd zijn op 

het gebied van personeelszaken, beveiliging en facilitaire ondersteuning; stelt voor 

specifieke richtsnoeren op het gebied van personeelszaken in te voeren voor de 

doeltreffende toepassing van gendermainstreaming, met als doel het welzijn van alle 

personeelsleden, waaronder LGBTIQ's, op het werk te verbeteren;" zonder de 

woorden "met als doel het welzijn van alle personeelsleden, waaronder LGBTIQ's, 

op het werk te verbeteren;" 

3e deel "met als doel het welzijn van alle personeelsleden, waaronder LGBTIQ's, op het 

werk te verbeteren;" 
 

 

7. De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU 

Verslag: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

3 PPE ES - 260, 394, 44 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 543, 128, 25 

3/HS + 386, 292, 27 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 547, 132, 27 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 583, 83, 31 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 558, 122, 27 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 550, 106, 48 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 575, 88, 40 

4 +  

5/HS + 435, 205, 58 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 16 1 meer dan 76 

leden 

ES + 390, 288, 23 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 571, 124, 7 

2/ES + 369, 320, 8 

3 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 26 2 meer dan 76 

leden 

 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 575, 96, 32 

2/HS + 392, 275, 32 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_NL.doc 19 PE 579.933 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 414, 271, 20 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 395, 269, 39 

3 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 67, 590, 49 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 549, 120, 32 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 431, 259, 14 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 573, 83, 51 

2/HS + 393, 287, 16 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 363, 325, 16 

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 395, 241, 68 

2/HS + 389, 270, 34 

3/HS + 371, 298, 28 

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 490, 163, 42 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: ontwerpresolutie van de commissie 

FEMM (gehele tekst) 

HS + 388, 150, 159 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: §§ 5, 10, 31 

ECR: §§ 2 (3e deel), 5, 7 (2e deel), 12 (3e en 5e deel), 18 (1e deel), 31, 33 (2e deel), 36 (2e 

deel), 37, 39 (2e deel), 43 (2e deel), 54, 60, 61 (2e en 3e deel); overweging C (2e 

deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 37 

ECR: §§ 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: overwegingen H, V, W; §§ 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overweging G 

1e deel: "overwegende dat vrouwen en meisjes die asiel aanvragen specifieke 

beschermingsbehoeften en andere zorgen dan mannen hebben,"  

2e deel "hetgeen vereist dat de uitvoering van alle asielbeleidsmaatregelen en -procedures, 

met inbegrip van de beoordeling van asielaanvragen, gendergevoelig en individueel 

is;" 

3e deel "overwegende dat geweldgerelateerde asielaanvragen moeten worden behandeld op 

een manier die vrouwen beschermt tegen secundaire victimisatie tijdens de 

asielprocedure;" 

 
§ 6 

1e deel: Gehele tekst zonder het woord "te waarborgen" 

2e deel dit woord 

 
§ 7 

1e deel: "uit zijn ernstige zorgen over meldingen dat vrouwen en kinderen zich overgeven 

aan overlevingsseks om smokkelaars te betalen, teneinde hun reis naar de EU voort 

te zetten en daar asiel aan te vragen;" 

2e deel "benadrukt nogmaals dat veilige en legale routes naar Europa van cruciaal belang 

zijn om deze realiteit doeltreffend te voorkomen;" 

 
§ 12 

1e deel: "onderstreept dat zelfs in veilig gewaande landen vrouwen het slachtoffer kunnen 

zijn van op gender gebaseerde vervolging"  

2e deel "terwijl LGBTI-personen ook te maken kunnen krijgen met mishandeling, waardoor 

ze een legitiem verzoek om bescherming kunnen indienen;" 

3e deel "verzoekt alle lidstaten om asielprocedures vast te stellen"  

4e deel: "en te streven naar de ontwikkeling van opleidingsprogramma's die ingaan op de 

behoeften van vrouwen met diverse gemarginaliseerde identiteiten, waaronder 

LGBTI-vrouwen;" 

5e deel: "dringt er bij de lidstaten op aan om schadelijke stereotypen over het gedrag en de 

eigenschappen van LGBTI-vrouwen te bestrijden en om ten aanzien van hun 

asielaanvragen het Europees Handvest van de grondrechten volledig toe te passen; 

benadrukt het belang van LGBTI-gevoelige opvangcentra in alle lidstaten; benadrukt 

dat geweld tegen LGBTI-personen regelmatig voorkomt in opvangcentra;" 

 
§ 33 

1e deel: "benadrukt dat (al dan niet meerderjarige) migrantes zonder papieren volledige 

toegang moeten hebben tot hun grondrechten" 

2e deel "en dat er kanalen voor legale migratie moeten worden ontwikkeld;" 

 
§ 36 

1e deel: "verwelkomt de ontwikkeling van een nieuwe opleidingsmodule inzake gender, 

genderidentiteit en seksuele oriëntatie door het EASO;" 

2e deel "vraagt om volledige opname van gendermainstreaming en genderbewuste 

budgettering in de werkzaamheden van het EASO door middel van 

gendersteunpunten en een formele koppeling met het Europees Instituut voor 

gendergelijkheid (EIGE);" 

3e deel "vraagt om informatie over het land van herkomst die tevens de toestand van 

vrouwen omvat, zowel wettelijk als in de praktijk, met inbegrip van informatie over 

vervolging of het gevaar daarop door niet-overheidsactoren;" 
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§ 39 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden " een einde te maken aan de opsluiting van kinderen 

in de EU en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 50 

1e deel: "benadrukt de dringende behoefte aan onafhankelijk onderzoek van alle 

beschuldigingen, met inbegrip van seksueel misbruik en gendergerelateerd geweld, 

in detentiecentra voor immigranten of aan de grenzen," 

2e deel "en aan verlening van toegang aan journalisten en relevante maatschappelijke 

organisaties;" 

 
§ 61 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "met name op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten" en "dat de gastlanden moeten zorgen voor"   

 

2e deel "met name op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" 

3e deel "dat de gastlanden moeten zorgen voor"  

 
PPE: 

overweging P 

1e deel: "overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 

voor de vluchtelingen (UNHCR) melding heeft gemaakt van misbruik van en 

geweld, waaronder seksueel geweld, tegen gevluchte vrouwen en kinderen, tijdens 

hun reis" 

2e deel "en in overbevolkte opvangcentra in de EU;" 

 
overweging R 

1e deel: "overwegende dat de opvangcentra heel vaak niet zijn uitgerust met ruimten waar 

moeders hun kinderen kunnen verzorgen;" 

2e deel "en dat de voorzieningen voor rechtsbijstand geen passende ondersteuning bieden bij 

het verkrijgen van inlichtingen en de zoektocht naar familieleden;" 

 
§ 26 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "hun rechten en met name " 

2e deel deze woorden 

 
§ 31 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "dat de uitzettingsprocedure wordt opgeschort 

en/of"  

2e deel deze woorden 

 
§ 40 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en detentie nooit gerechtvaardigd kan zijn voor 

personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en uit te voeren ter bevordering van de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers," 

2e deel deze woorden 
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§ 57 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en kwalitatief goede" 

2e deel deze woorden 

 
PPE, ECR: 

overweging C 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en LGBTI-personen"  

2e deel deze woorden 

 
§ 1 

1e deel: "is van mening dat, om de beveiliging en veiligheid van vrouwen en meisjes onder 

de vluchtelingen te verbeteren, veilige en legale routes naar de EU beschikbaar 

moeten worden gesteld aan hen die voor conflicten en vervolging vluchten, en dat 

daarbij het genderaspect in aanmerking moet worden genomen;" 

2e deel "benadrukt in het bijzonder dat meer lidstaten moeten deelnemen aan de 

hervestigingsprogramma's van de EU; is van oordeel dat wetgeving en beleid inzake 

irreguliere migratie niet aan de toegang tot EU-asielprocedures in de weg mag staan; 

benadrukt dat het recht op asiel is verankerd in artikel 18 van het Handvest van de 

grondrechten van de EU;" zonder de woorden "is van oordeel dat wetgeving en 

beleid inzake irreguliere migratie niet aan de toegang tot EU-asielprocedures in de 

weg mag staan;" 

3e deel "is van oordeel dat wetgeving en beleid inzake irreguliere migratie niet aan de 

toegang tot EU-asielprocedures in de weg mag staan;" 

 
§ 2 

1e deel: "onderstreept dat er dringend rechtstreekse legale en veilige asielroutes moeten 

worden opengesteld om smokkelnetwerken tegen te gaan en vrouwen, kinderen, 

bejaarden en personen met een handicap beter in staat te stellen om zonder gevaar 

voor eigen leven een veilig heenkomen te zoeken; maakt zich grote zorgen over 

sterfgevallen, terugdringoperaties en ernstige schendingen van mensenrechten aan 

de buitengrenzen van de EU;" zonder het woord "terugdringoperaties" 

2e deel "terugdringoperaties" 

3e deel "is van mening dat de verantwoordelijkheid en de kosten en baten moeten worden 

verdeeld over alle 28 lidstaten en niet slechts over de landen van binnenkomst; 

betreurt het gebrek aan solidariteit tussen de EU-lidstaten;" 

 
§ 13 

1e deel: "benadrukt dat gendergerelateerde vormen van geweld, met inbegrip van (maar niet 

beperkt tot) vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, huiselijk 

geweld, verkrachting, seksueel geweld en zogeheten eermisdrijven, vormen van 

vervolging zijn" 

2e deel "en geldige motieven zijn om asiel aan te vragen en dit moet worden weerspiegeld in 

de nieuwe genderrichtsnoeren;" 
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§ 18 

1e deel: "neemt kennis van het voorstel van de Commissie tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst;" 

2e deel "eist dat alle passende stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat deze 

aanpak overeenstemt met het beginsel van non-refoulement en dat de rechten van 

vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen niet worden ondermijnd; verzoekt 

om de toepassing van genderdifferentiatie; is van mening dat een lijst met veilige 

landen van herkomst niet mag resulteren in een minder gunstige procedurele 

behandeling van vrouwen die asiel aanvragen op basis van hun angst voor of 

ervaringen met gendergerelateerd geweld; benadrukt dat haastige besluiten moeten 

worden voorkomen waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met het gevaar 

of zelfs het levensgevaar voor vrouwen die slachtoffer zijn van op gender gebaseerd 

geweld als hun verzoek wordt afgewezen en ze moeten terugkeren naar hun eigen 

land;" zonder de woorden "is van mening dat een lijst met veilige landen van 

herkomst niet mag resulteren in een minder gunstige procedurele behandeling van 

vrouwen die asiel aanvragen op basis van hun angst voor of ervaringen met 

gendergerelateerd geweld;" 

3e deel "is van mening dat een lijst met veilige landen van herkomst niet mag resulteren in 

een minder gunstige procedurele behandeling van vrouwen die asiel aanvragen op 

basis van hun angst voor of ervaringen met gendergerelateerd geweld;" 

 
§ 29 

1e deel: "dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te zorgen voor volledige toegang 

tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten," zonder de woorden "en 

rechten" 

2e deel "en rechten" 

3e deel "met inbegrip van toegang tot veilige abortus," 

4e deel: "en dringend extra middelen toe te wijzen aan de verlening van gezondheidszorg;" 

 
§ 43 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en juridische bijstand" 

2e deel deze woorden 
 

 


