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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. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Verslag: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 

stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 585, 82, 7 

 

 

2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op 

initiatief van de Commissie 

Verslag: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 534, 106, 49 

 

 

3. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2016: Een nieuw instrument voor de 

verstrekking van noodhulp binnen de Unie 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 584, 64, 33 

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 5, overweging E 
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4. Benoeming van een lid van de Rekenkamer -  Samo Jereb 

Verslag: Bart Staes (A8-0060/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Benoeming van Samo Jereb  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Benoeming van Mihails Kozlovs  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Jan Gregor 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Benoeming van Jan Gregor  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ladislav Balko 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Benoeming van Ladislav Balko  + 328, 317, 52 
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8. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Janusz  

Wojciechowski 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Benoeming van Janusz 

Wojciechowski 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Bezwaar overeenkomstig artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de 

werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie: B8-0439/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016  

(Commissie ENVI) 

§ 1 44 ECR HS - 152, 527, 25 

9 PPE HS - 219, 477, 7 

na § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

HS - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE so   

1 +  

2/HS + 463, 231, 9 

3/HS + 489, 187, 27 

4/HS + 515, 175, 17 

5 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

6/HS + 508, 192, 2 

7/HS + 499, 201, 4 

8/HS + 500, 198, 4 

9/HS + 477, 221, 1 

45 ECR so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

§ 3 11 PPE so   

1/HS + 294, 278, 134 

2/HS + 559, 130, 13 

20 ALDE HS ↓  

46 ECR HS - 295, 394, 15 

§ 4 47S ECR HS - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

ES + 564, 113, 20 

na § 4 12 PPE ES + 478, 196, 30 

48 ECR HS + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR so   

1/HS - 327, 331, 47 

2/HS + 554, 112, 42 

na § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

ES - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

na § 6 13 PPE so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 547, 140, 19 

§ 7 51S ECR  -  

14 PPE  +  

na § 7 19 ENF HS - 110, 556, 42 

na visum 4 21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

overw A 1 PPE  -  

na overw A 15 ENF HS - 115, 553, 34 

na overw C 16 ENF HS - 53, 600, 51 

overw D 39S ECR HS - 90, 616, 2 

2 PPE HS - 296, 386, 27 

na overw D 17 ENF HS - 106, 555, 42 

overw E 40S ECR HS - 116, 583, 7 

3 PPE so   

1/HS - 334, 366, 8 

2/HS + 543, 140, 22 

overw J 4 PPE so   

1 +  

2/ES - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

overw O 5 PPE HS - 290, 386, 31 

overw R 42S ECR HS - 298, 404, 6 

6 PPE HS - 256, 439, 13 

overw U 43S ECR HS - 91, 608, 8 

7 PPE HS - 278, 419, 7 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw W 8 PPE  +  

18 ENF HS - 78, 599, 29 

na overweging W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

ES + 343, 328, 30 

na overweging X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

ES + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

ES + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

HS + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

ES - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

ES + 338, 335, 25 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 374, 225, 102 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 5, 6, 7, 9, 10 (3e deel, 6e deel, 8e deel), 11 (1e deel), 20, 23, 25, 28, 

32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: amendementen 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; eindstemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 3, 9, 10 (2e deel, 4e deel, 7e deel, 9e deel), 11, 20, 39, 40, 42, 43, 

44, 45 (1e deel, 2e deel), 46, 47; eindstemming 

ENF: amendementen 15, 16, 17, 18, 19, eindstemming 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 11 

1e deel: "3. dringt er bij de Commissie op aan de goedkeuring van glyfosaat met 7 jaar te 

vernieuwen; herinnert eraan dat de Commissie krachtens Verordening (EG) nr. 

1107/2009 de goedkeuring van een actieve stof gedurende de geldigheidsduur van de 

vergunning kan intrekken indien de stof niet langer aan de voorwaarden voor de 

goedkeuring voldoet;" 

2e deel "vraagt de Commissie en de lidstaten hun werkzaamheden voor de opstelling van 

een lijst van co-formulanten die niet in gewasbeschermingsmiddelen worden 

toegelaten, te versnellen; is er verheugd over dat POE-tallowamine niet langer in 

gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat mag worden gebruikt;" 

 
amendement 13 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "voor onderzoek en innovatie" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 49 

1e deel: "5. dringt er bij de Commissie en EFSA op aan, in de mate van het mogelijke en 

binnen het juridisch en regelgevend kader en in overeenstemming met de 

vertrouwelijkheidsbepalingen in Verordening (EG) nr. 1107/2009, toegang te 

verschaffen tot de wetenschappelijke studies en gegevens die gebruikt werden voor 

de positieve indeling van glyfosaat en de voorgestelde verlenging van de 

goedkeuring;" 

2e deel "dringt er voorts bij de Commissie op aan alle noodzakelijke maatregelen te nemen 

om volledige openbaarmaking van het in de context van het EU-beoordelingsproces 

gebruikte bewijs te faciliteren;" 

 
GUE/NGL: 

amendement 45 

1e deel: "2. steunt de aanname van een uitvoeringsverordening door de lidstaten op basis van 

de goedkeuringsprocedure voor werkzame stoffen zoals vastgesteld in Verordening 

(EG) nr. 1141/2010 (de tweede verlengingsverordening);" 

2e deel "merkt op dat de lidstaten na een verlenging van een vergunning alle producten op 

de markt die glyfosaat bevatten, opnieuw moeten beoordelen, ook de coformulanten, 

en ervoor moeten zorgen dat zij aan de moderne veiligheidsnormen voldoen;" 

 
S&D: 

amendement 3 

1e deel: "overwegende dat de bevolking met de stof in contact komt" 

2e deel "overwegende dat blootstelling aan glyfosaat steeds veelvuldiger voorkomt door de 

dramatische toename in de totale hoeveelheid glyfosaat die wordt gebruikt; 

overwegende dat het effect van glyfosaat en de meest voorkomende co-formulanten 

daarvan op de menselijke gezondheid regelmatig moet worden gecontroleerd;" 

 
amendement 4 

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

2e deel dit woord 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

amendement 10 

1e deel: "2. verzoekt de Commissie een nieuw ontwerp van uitvoeringsverordening voor te 

leggen en daarin gedetailleerder aandacht te besteden aan het durzame gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen" 

2e deel "met glyfosaat;" 

3e deel "vraagt de Commissie de lidstaten aan te bevelen met name de verkoop van 

glyfosaat aan niet-professionele gebruikers te beperken of te verbieden," 

4e deel: "en dringt erop aan dat de Commissie samen met deskundigen uit de lidstaten" 

5e deel: "het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door niet-professionele gebruikers 

aan een beoordeling onderwerpt" 

6de deel: "en voorstellen doet voor opleidingen " 

7de deel: "en gebruiksvergunningen " 

8ste deel: "voor professionele gebruikers," 

9de deel: "voor een betere informatieverstrekking over het gebruik van glyfosaat zorgt en het 

gebruik van producten met de actieve stof glysofaat voorafgaand aan de oogst aan 

strenge beperkingen onderwerpt;" 
 

 

10. De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, 

gecontesteerde en complexe wereld 

Verslag: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 3 1 meer dan 76 

leden 

so   

1 +  

2/ES - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 538, 138, 16 

2/HS + 503, 171, 24 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 407, 266, 28 

2/HS + 444, 222, 30 

3/HS + 488, 191, 14 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 454, 227, 19 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 463, 205, 35 

2/HS + 382, 273, 42 

3/HS + 423, 253, 25 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 436, 251, 13 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 451, 221, 26 

2/HS + 508, 144, 42 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 461, 202, 38 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 454, 204, 39 

§ 45 2 meer dan 76 

leden 

 +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

kopje na overweging 

N 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES - 307, 345, 50 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 427, 232, 43 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: §§ 5 (2e deel), 6 (1e deel), 9, 10 (1e deel, 2e deel), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (2e deel, 3e deel), 10 (1e deel, 3e deel), 27 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 1 

1e deel: "3 bis. is van mening dat de EU, als mondiale actor, een essentiële rol speelt bij het 

hooghouden van de in de internationale mensenrechtenwetgeving vervatte 

beginselen, met name de beginselen van universaliteit en ondeelbaarheid van 

mensenrechten; is daarom van mening dat de mensenrechten op een zinvolle manier 

moeten worden geïntegreerd in de nieuwe mondiale strategie," 

2e deel "wat moet worden aangegrepen als een kans om het huidige gebrek aan 

systematische integratie van het bestaande mensenrechtenbeleid van de EU te 

verhelpen en tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan steun op het hoogste 

politieke niveau" 

3e deel "voor de volledige tenuitvoerlegging van het strategisch kader, de richtsnoeren en 

het actieplan van de EU inzake mensenrechten en democratie; wijst er in dit verband 

op dat het maatschappelijk middenveld van de EU, de lidstaten en derde landen 

altijd moeten worden geraadpleegd, zodat de ervaring en deskundigheid van 

beroepsbeoefenaren en mensenrechtenactivisten het buitenlands- en 

veiligheidsbeleid van de EU kunnen onderbouwen en aanscherpen; verzoekt de EU 

en haar lidstaten ervoor te zorgen dat in het buitenlands beleid van de EU een 

strategische benadering van mensenrechten wordt toegepast, waarin de nadruk wordt 

gelegd op concrete maatregelen en resultaten en blijk wordt gegeven van een 

samenhangend engagement van de EU voor mensenrechten in verschillende landen 

en regio's, ongeacht bezwaren op het gebied van veiligheid, buitenlands beleid, 

handel, energie, hulp of andere vlakken;" 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "merkt op dat de EU en haar lidstaten meer verenigd 

moeten zijn en bereid moeten zijn om meer verantwoordelijkheid voor hun 

collectieve veiligheid en de verdediging van hun grondgebied op zich te nemen, en 

zich minder op de Verenigde Staten moeten verlaten, met name in de buurlanden van 

Europa;" "daarom hun defensiecapaciteit te vergroten teneinde" 

2e deel deze woorden 

 
kopje na overweging N 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "De mensen, de lidstaten, de samenlevingen en de 

waarden van"  

2e deel deze woorden 
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S&D: 

§ 17 

1e deel: "benadrukt dat met de impact van technologie ook rekening moet worden gehouden 

in de algehele strategie en in initiatieven inzake cyberveiligheid," 

2e deel "terwijl het verbeteren van de mensenrechten integraal deel moet uitmaken van alle 

beleidsgebieden en programma's van de EU, voor zover van toepassing, teneinde de 

bescherming van de mensenrechten, de bevordering van democratie, de rechtsstaat, 

goed bestuur en vreedzame conflictoplossing in de hand te werken;" 

 
EFDD: 

§ 12 

1e deel: "benadrukt hoe belangrijk het is om de samenwerking tussen de EU en de NAVO te 

versterken, die de coördinatie tussen operaties moet garanderen, en is voorstander 

van de oprichting van Europese capaciteiten die de NAVO versterken bij de 

verdediging van het grondgebied en die in staat zijn om autonoom interventies 

buiten de grenzen van de EU uit te voeren; benadrukt dat het GVDB de Europese 

pijler van de NAVO moet versterken en ervoor moet zorgen dat de Europese NAVO-

leden hun NAVO-verbintenissen daadwerkelijk nakomen; stelt voor om de 

concepten van EU-gevechtsgroepen en NAVO-reactiemacht te combineren;" 

2e deel "herinnert eraan dat de militaire bijdragen moeten worden gebaseerd op het beginsel 

van solidariteit onder de EU-lidstaten;" 

 
§ 23 

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

2e deel deze woorden 

 
overweging C 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "de pogingen van revisionistische machten om de 

grenzen met geweld en door schendingen van het internationaal recht te hertekenen 

en de op regels gebaseerde wereldorde te verstoren," 

2e deel deze woorden 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

1e deel: "spoort de EU bijgevolg aan tot een meer coherente en gestructureerde 

samenwerking op het gebied van defensieonderzoek, de industriële basis en 

cyberdefensie, met gebruikmaking van bundelen en delen en andere 

samenwerkingsprojecten teneinde de nationale defensiebegrotingen efficiënter te 

benutten, teneinde de collectieve doelstelling te verwezenlijken om 2 % van de 

defensie-uitgaven aan onderzoek te besteden, en teneinde binnen het volgende 

meerjarig financieel kader een door de EU gefinancierd programma voor 

defensieonderzoek en -technologie op te zetten;" is van mening dat het Europees 

Defensieagentschap (EDA) een grotere rol en meer middelen moet krijgen zodat het 

doeltreffender kan optreden; is van mening dat de lidstaten meer 

verantwoordelijkheid moeten dragen voor het opbouwen van dringend noodzakelijke 

Europese capaciteiten en het bijdragen aan de strategische autonomie van de EU, 

meer moeten uitgeven aan militair onderzoek via het EDA, en de Europese 

industriële en technologische defensiebasis (EDTIB) en de Europese defensiemarkt 

(EDM) moeten versterken; vraagt dat de lidstaten de veiligheids- en 

defensiebegrotingen op transparantere wijze gebruiken en daar meer verantwoording 

over afleggen;"  

zonder de woorden "om 2 % van de defensie-uitgaven aan onderzoek te besteden, en 

teneinde binnen het volgende meerjarig financieel kader een door de EU 

gefinancierd programma voor defensieonderzoek en -technologie op te zetten;" 

2e deel "om 2 % van de defensie-uitgaven aan onderzoek te besteden, en teneinde binnen het 

volgende meerjarig financieel kader een door de EU gefinancierd programma voor 

defensieonderzoek en -technologie op te zetten;" 

3e deel "vraagt de EU-lidstaten ook de nodige capaciteit ter beschikking te stellen om de 

taken overeenkomstig artikel 43 VEU te vervullen, onder meer voor desbetreffende 

VN-vredesmissies; is voorts van mening dat de Europese uitwisseling van 

inlichtingen moet worden verbeterd en dat er een echte Europese inlichtingen- en 

voorspellingscapaciteit moet worden ontwikkeld, met de nodige 

toezichtsmechanismen;" 

 
§ 10 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "gezamenlijke defensiekrachten en een kader voor 

een gemeenschappelijk defensiebeleid, dat uiteindelijk moet leiden tot een Europese 

defensie-unie;" en "dat er een permanent militair hoofdkwartier van de EU wordt 

opgericht" 

2e deel  "gezamenlijke defensiekrachten en een kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid, dat uiteindelijk moet leiden tot een Europese defensie-unie;" 

3e deel "dat er een permanent militair hoofdkwartier van de EU wordt opgericht" 
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11. Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië 

Verslag: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 124, 542, 26 

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 90 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 544, 142, 11 

§ 110 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 312, 372, 13 

§ 149 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 372, 305, 21 

§ 145 1 rapporteur  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 605, 66, 25 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 90 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 149 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 3 

1e deel: "wijst erop dat de tot dusver gehanteerde strategische benadering om de 

betrekkingen met de landen in Centraal-Azië vorm te geven slechts tot op zekere 

hoogte uitvoerbaar en succesvol is gebleken; stelt vast dat de economische 

betrekkingen tussen de EU en de onder de strategie voor Centraal-Azië vallende 

landen geen relevante uitbreiding hebben ondergaan, dat de nagestreefde 

bevordering van de onderlinge regionale samenwerking en integratie van de 

Centraal-Aziatische landen door uitwisseling van ervaringen en overdracht van 

normen stagneert aan de EU-kant,"  

2e deel "en dat de EU tot dusver ook geen relevante bijdrage heeft kunnen leveren aan het 

oplossen van de ernstige sociaal-economische en milieuproblemen of aan de 

modernisering van de samenlevingen in Centraal-Azië, uitgaand van de waarden en 

maatschappelijke modellen en concepten van de Unie;" 

 
§ 65 

1e deel: "wijst op de gemeenschappelijke kenmerken die voortvloeien uit een verder 

verleden, onder meer de zijderoute, de kolonisering door Turkse stammen en de 

islamisering; constateert bovendien dat de vijf landen van de regio zich in 

uiteenlopende stadia van ontwikkeling bevinden: Kazachstan neemt een steeds 

belangrijkere positie in de regio in en zijn betrekkingen met de EU ontwikkelen zich 

gestaag; Kirgizië en Tadzjikistan zijn veel armere, maar wel betrekkelijk open 

landen, waar het maatschappelijk middenveld een bescheiden rol speelt; ook de 

betrekkingen tussen de EU en Oezbekistan zijn in ontwikkeling; Turkmenistan blijft 

echter het meest gesloten land in de regio,"  

2e deel "waar een onafhankelijk maatschappelijk middenveld als zodanig ontbreekt;" 

 
§ 110 

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

2e deel dit woord 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

1e deel: "is ingenomen met de verhoging van de macrofinanciële bijstand en"  

2e deel "dringt erop aan dat het instrument in kwestie wordt gebruikt op basis van strenge 

kosten-batencriteria en gedetailleerde effectbeoordelingen waarin de 

overloopeffecten nader worden bekeken; onderstreept, met inachtneming van de 

belangrijkste punten uit de voortgangsverslagen inzake de strategie, hoe belangrijk 

het is de lidstaten te betrekken bij de tenuitvoerlegging van EU-steun, teneinde voor 

meer effect en betere resultaten te zorgen;" 
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12. Uitbraak van het zikavirus 

Ontwerpresolutie: B8-0449/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0449/2016  

(Commissie ENVI) 

na § 7 5 ALDE ES - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

na § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

overw M 4 ALDE  +  

overw U 3 ALDE  +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 33 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 33 

1e deel: "steunt de verzoeken van de Verenigde Naties om wetten en beleidsmaatregelen in te 

trekken die de toegang tot zorgverlening en rechten op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid beperken, in strijd met internationale normen," 

2e deel "en herhaalt zijn bereidheid om erop toe te zien dat de maatregelen op het gebied 

van de volksgezondheid in overeenstemming zijn met de mensenrechten, met name 

op het gebied van gezondheid en hiermee verband houdende rechten;" 

 
ALDE: 

§ 13 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "is van mening dat dit plan moet voorzien in 

gerichte en voldoende doelstellingen op het gebied van gratis verstrekking van 

mechanische barrières, zoals klamboes (om muggenbeten te voorkomen) en 

condooms (om overdracht door middel van seksueel contact te voorkomen);" 

2e deel deze woorden 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1e deel: "wijst op het feit dat het zikavirus de zwakheden heeft blootgelegd in zowel de 

respons van de gezondheidszorgstelsels, met name op het niveau van primaire 

gezondheidszorg," 

2e deel "als de zorgverlening en toekenning van rechten op het gebied van reproductieve 

gezondheid aan vrouwen en meisjes in de getroffen landen, met name wat betreft 

voorlichting en zorg tijdens en na de zwangerschap en de preventie" 

3e deel "en beëindiging" 

4e deel: "van zwangerschappen" 

5e deel: "hoewel overheidsfunctionarissen in deze landen vrouwen hebben geadviseerd om 

zwangerschap uit te stellen tot er meer over het zikavirus bekend is;" 
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§ 19 

1e deel: "verzoekt de EU de getroffen landen te ondersteunen bij de verwezenlijking van 

universele toegang tot primaire gezondheidszorg, met inbegrip van antenatale en 

postnatale zorg en diagnostische tests voor het zikavirus, en verzoekt de EU de 

regeringen van de getroffen landen te ondersteunen bij de verstrekking van een 

uitgebreid pakket met informatie en zorgverlening op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid, met inbegrip van mogelijkheden voor gezinsplanning, 

waarbij de nadruk ligt op toegang tot een scala aan kwalitatief hoogwaardige 

anticonceptiemiddelen voor alle vrouwen en meisjes," 

2e deel "en toegang tot veilige abortus om de toename van het aantal onveilige abortussen te 

bestrijden," zonder de woorden " sinds het begin van de epidemie" 

3e deel "sinds het begin van de epidemie" 

4e deel: "en in dit verband de vereiste dialoog met partnerlanden over anticonceptie en de 

rechten van vrouwen en meisjes te bevorderen;" 
 

 

13. Situatie in Polen 

Ontwerpresoluties: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0461/2016/rev  

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

§ 10 3 GUE/NGL ES - 153, 319, 219 

na § 10 4 GUE/NGL HS - 196, 273, 222 

overw P 1 GUE/NGL  -  

na overw P 2 GUE/NGL HS - 188, 294, 206 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 513, 142, 30 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: eindstemming (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: amendementen 2, 4, (B8-0461/2016/rev) 

ECR: eindstemming (B8-0461/2016/rev) 
 

Diversen 

Ulrike Lunacek en Klaus Buchner (Verts/ALE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie 

RC-B8-0461/2016/rev. 
 


