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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. Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU 

en Georgië (toetreding van Kroatië) *** 

Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van 

Kroatië) *** 

Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de 

douaneadministraties (toetreding van Kroatië) * 

Verslag: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 569, 30, 24 

 

 

4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha 

Verslag: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: ontwerpbesluit  +  
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5. Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van 

verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement 

Ontwerpresolutie: B8-0487/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0487/2016  

(Commissie PETI) 

een enkele stemming  +  

 

 

6. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het 

opzetten van een Europese pijler van sociale rechten 

Verzoek om raadpleging van de Commissie EMPL 

 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

7. Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (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 EFDD  -  

Standpunt van de Raad Goedkeuring zonder stemming 

 

Diversen 

De Raad heeft het Parlement ervan in kennis gesteld dat hij een technische correctie (rectificatie van 

een datum) heeft aangebracht in artikel 65, lid 10, van zijn standpunt om de tekst te doen aansluiten bij 

de bepalingen van het Financieel Reglement in verband met de verlening van kwijting (de datum 

"30 april van het jaar N+2" is vervangen door de datum "15 mei van het jaar N+2"). 
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8. Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (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 EFDD  -  

Standpunt van de Raad Goedkeuring zonder stemming 

 

 

9. Spoorwegveiligheid ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Cramer (A8-0056/2016) (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 EFDD ES - 88, 534, 11 

Standpunt van de Raad Goedkeuring zonder stemming 

 

 

10. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en 

financiële overeenkomsten ***I 

Verslag: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

opmerkingen 

gehele tekst 2 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 505, 113, 31 
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Diversen 

De stemming is tijdens de vergadering van 19 mei 2015 uitgesteld, overeenkomstig artikel 61, lid 2, 

van het Reglement. 

Amendement 2 komt in de plaats van het amendement dat tijdens deze vergadering is aangenomen. 
 

 

11. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en 

uitvoerende agentschappen 

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 53 21 S&D ES - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE ES - 237, 324, 79 

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 405, 221, 15 

 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70, inleidend 

gedeelte 

23 S&D ES - 272, 313, 63 

§ 70, streepje 3 24S S&D  -  

§ 70, streepje 3, 

alinea 2 

25 S&D  -  

na § 73 26 S&D  -  

na § 108 4 EFDD  -  

na § 112 5 EFDD HS - 175, 446, 29 

§ 113 1S ECR  -  

§ 118 50 ALDE ES - 230, 416, 4 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

na § 183 6 EFDD  -  

na § 187 8 Verts/ALE HS - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE HS + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE HS + 318, 287, 34 

na § 188 28 S&D  -  

na § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE HS - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE HS - 290, 319, 32 

na § 280 3 ECR so   

1/HS + 400, 200, 44 

2/HS + 537, 75, 17 

§ 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

na § 334 36 S&D ES + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 335 38 S&D  +  

na § 336 39 S&D ES + 342, 278, 25 

na § 339 40 S&D  -  

na § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 345 56S ALDE  -  

na § 345 43 S&D  +  

na § 350 44 S&D  -  

na § 373 45 S&D  -  

46 S&D ES - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE HS - 229, 374, 41 

§ 387 47S S&D HS - 309, 321, 16 

57 ALDE HS + 417, 186, 42 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D so   

1 +  

2/ES - 266, 380, 1 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 400 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 332, 267, 44 

§ 405 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 455, 171, 22 

§ 410 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 434 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15S ENF  -  

§ 530 16S ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF so   

1/HS - 123, 496, 19 

2/HS - 59, 532, 41 

na § 557 19 ENF  -  

Overweging E, letter c 20 S&D  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 504, 144, 3 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 18 

ECR: amendement 3 

EFDD: amendement 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: amendementen 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_NL.doc 9 PE 582.702 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

amendement 48 

1e deel: "wijst op de aanhoudende migratiecrisis en benadrukt de noodzaak van een 

coherente oplossing op EU-niveau; neemt nota van de middelen die in 2014 zijn 

uitgetrokken voor migratie en beheer van de buitengrenzen;" 

2e deel "wijst op het onlangs ingevoerde immigratiefonds van 700 miljoen EUR, te beheren 

door ngo's, die dit bedrag ontoereikend vinden gelet op de omvang van de ramp;" 

3e deel "vraagt de Rekenkamer spoedig een speciaal verslag over de doeltreffendheid van 

deze middelen op te stellen, waarvan de conclusies moeten worden meegenomen in 

het lopende proces van modernisering van het migratie- en grenscontrolebeleid van 

de Unie;" 

 
PPE: 

amendement 3 

1e deel: "verzoekt de Europese Commissie te waarborgen dat er geen EU-middelen 

beschikbaar worden gesteld voor directe of indirecte ondersteuning van het 

stierenvechten;" 

2e deel "is van mening dat GLB-kredieten, of eender welke andere kredieten uit de EU-

begroting, niet mogen worden gebruikt om activiteiten te financieren waarbij sprake 

is van dierenmishandeling;" 

 
S&D: 

§ 66 

1e deel: "sluit zich aan bij het voorbehoud van de directeur-generaal van DG REGIO in zijn 

jaarlijkse activiteitenverslag met betrekking tot de beheers- en controlesystemen 

voor het EFRO/Cohesiefonds voor de programmeringsperiode 2007-2013 in 

12 lidstaten (77 programma's) en ETS-programma's;" 

2e deel "is van mening dat dit voorbehoud aantoont dat de controleprocedures van de 

Commissie en de lidstaten niet de nodige waarborgen kunnen bieden betreffende de 

wettigheid en regelmatigheid van alle onderliggende verrichtingen in de 

overeenkomstige beleidsgebieden;" 

 
§ 68 

1e deel: "sluit zich aan bij het voorbehoud van de directeur-generaal van DG EMPL in zijn 

jaarlijkse activiteitenverslag; wijst erop dat het jaarlijkse activiteitenverslag een 

voorbehoud bevat met betrekking tot de betalingen voor de programmeringsperiode 

2007-2013, waarbij het risicobedrag in 2014 169,4 miljoen EUR bedraagt, 

betreffende beheer- en controlesystemen voor 36 specifieke operationele ESF-

programma's in België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, 

Italië, Roemenië, Slowakije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk voor de 

programmeringsperiode 2007-2013;" 

2e deel "is van mening dat dit voorbehoud aantoont dat de controleprocedures van de 

Commissie en de lidstaten niet de nodige waarborgen kunnen bieden betreffende de 

wettigheid en regelmatigheid van alle onderliggende verrichtingen in de 

overeenkomstige beleidsgebieden;" 
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§ 243, letter b) 

1e deel: "op het beleidsterrein werkgelegenheid en sociale zaken (Werkgelegenheid): 

declaratie van niet-subsidiabele kosten, niet-subsidiabele projecten of begunstigden, 

en gevallen van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten;" 

2e deel "de meest gevonden problemen met subsidiabiliteit hadden te maken met: 

gedeclareerde uitgaven buiten het subsidiabele tijdvak (Tsjechië, Duitsland), te hoge 

salarissen (Duitsland, Finland, Polen, Portugal), niet aan het project gerelateerde 

kosten (Nederland, Polen, Portugal), overtreding van nationale subsidiabiliteitsregels 

(Polen) en niet afgetrokken ontvangsten (Oostenrijk); de meest voorkomende 

voorbeelden van niet-naleving van de regels voor plaatsing van overheidsopdrachten 

waren: onterechte onderhandse gunning van opdrachten (Duitsland, Italië), 

onterechte onderhandse gunning van opdrachten voor bijkomende werken/diensten, 

onrechtmatige uitsluiting van inschrijvers, belangvermenging en discriminerende 

selectiecriteria (Finland);" 

 
§ 344 

1e deel: "is van mening dat de EU-delegatiehoofden bij hun aanwerving en vóór hun 

stationering duidelijk moeten worden herinnerd aan hun managementtaken en hun 

verantwoordelijkheid voor de beheersverklaring over de operaties van hun delegatie 

(belangrijkste managementprocessen, controlebeheer, inzicht en beoordeling van de 

KPI's), dat zij kwalitatief en uitgebreid verslag moeten uitbrengen in het kader van 

de opstelling van het jaarlijkse activiteitenverslag" 

2e deel "en dat hun aandacht niet alleen mag uitgaan naar de politieke aspecten van hun 

taak;" 

 
Verts/ALE: 

amendement 18 

1e deel: "merkt op dat de impact van het Russische invoerverbod op landbouwproducten, dat 

halverwege 2014 werd afgekondigd, een belangrijke uitdaging vormt; pleit voor 

beter beheer in de beginfase van noodmaatregelen om te zorgen voor een correcte 

toewijzing van de middelen; of, indien noodzakelijk, de snelle terugvordering van 

onrechtmatig geclaimde bedragen; waarschuwt tegen de TTIP-overeenkomst, 

waarvan de tenuitvoerlegging een bedreiging vormt voor de Europese gezondheids- 

en milieunormen en die de crisis in de veehouderij zal verergeren;" 

2e deel "dringt erop aan de sancties tegen Rusland op te heffen en op zo kort mogelijke 

termijn onderhandelingen te starten over de heropening van de Russische markt;" 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt voor de Commissie en de uitvoerende agentschappen 

(Verordening (EG) nr. 58/2003, artikel 14, lid 3, en Verordening (EG) nr. 1653/2004, artikel 66, lid 2). 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 

Amendement 22 is ingetrokken. 
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12. Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de 

verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 

Verslag: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 554, 46, 25 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 525, 57, 60 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 9 
 

 

13. Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF 

Verslag: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 463, 139, 42 

Ontwerpresolutie 

na § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 82 3 Verts/ALE ES - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE HS - 252, 392, 3 

na § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE HS - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D HS - 308, 334, 6 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 101 6 S&D HS + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D HS + 334, 275, 30 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS - 203, 429, 11 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1, besluit (als geheel) 

PPE: amendementen 1, 4, 5, 6, 7 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

14. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement 

Verslag: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 481, 110, 50 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 407, 202, 19 

na § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 32 37 S&D HS Ing.  

§ 33 58 PPE, S&D HS + 471, 155, 14 

57 S&D HS ↓  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 557, 47, 26 

§ 35 59S PPE, S&D HS + 345, 274, 20 

40 S&D HS ↓  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 560, 58, 22 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 615, 5, 23 

§ 38 60S PPE, S&D HS + 391, 222, 27 

44 S&D HS ↓  

45 S&D HS ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL HS - 295, 319, 30 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 39 32 GUE/NGL HS - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD HS + 304, 303, 32 

na § 41 1 ECR HS + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

na § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

so   

1/HS + 381, 249, 11 

2/HS - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL HS + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

as/HS - 209, 379, 42 

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 54 46 S&D  -  

47 S&D ES - 284, 324, 39 

na § 63 2 ECR HS - 187, 433, 19 

na § 65 3 ECR HS - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20S+21= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

HS - 262, 372, 12 

36 PPE  + mondeling 

gewijzigd 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

HS + 404, 214, 23 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 406, 178, 55 

na § 74 50 S&D  -  

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 438, 176, 25 

§ 80 25S ENF HS - 59, 555, 29 

na § 81 51 S&D ES - 311, 325, 10 

§ 83 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 84 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 86 29 S&D  +  

na § 88 9 EFDD  -  

§ 97 18 Verts/ALE  -  

na § 97 26 ENF  -  

§ 99 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 240, 386, 19 

na § 106 52 S&D so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

§ 114 27S ENF HS - 35, 568, 44 

na § 114 4 ECR HS - 225, 390, 27 

na § 117 13 PPE  +  

§ 122 61S PPE, S&D HS + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 392, 218, 25 

2 +  

na § 127 10 EFDD  -  

na § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

na § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ES + 367, 269, 6 

§ 135 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 136 11 EFDD HS - 156, 472, 22 

12 EFDD HS - 137, 488, 18 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 480, 149, 16 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, amendementen 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, amendementen 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: amendementen 31, 34, 35 

EFDD: amendementen 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, amendementen 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, amendementen 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
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Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 52 

1e deel: "is bezorgd over het feit dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie van 

vergaderingen en conferenties is verspreid over verschillende DG's" 

2e deel "en is verontrust over de recente nog niet eerder voorgekomen sluiting van enkele 

tolkencabines vanwege ontoereikende aanwerving van tolken; dringt er bij de 

secretaris-generaal op aan om het systeem voor het aanvragen van vertolking te 

verbeteren en tegemoet te komen aan de zorgen op het gebied van de aanwerving 

van tolken;" 

 
§ 13 

1e deel: "wijst erop dat de data van de presentatie van het ontwerpverslag voor de kwijting 

van het Parlement en voor de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan de 

SG niet goed op elkaar waren afgestemd;" 

2e deel "dringt er bij de SG op aan nog voor de stemming in de commissie antwoorden te 

verstrekken op de vragen die de rapporteur heeft gesteld;" 

 
§ 14 

1e deel: "wijst erop dat de secretaris-generaal de bijkomende vragen van de leden pas op het 

laatste moment, minder dan 24 uur voor het verstrijken van de termijn voor 

amendementen, heeft beantwoord;" 

2e deel "dringt er bij de secretaris-generaal op aan deze situatie te verbeteren;" 

 
§ 26 

1e deel: "herinnert eraan dat in het kader van deze overeenkomst maximaal 80 ambtenaren 

van het EESC en het CvdR (van de vertaaldienst en assistenten) naar het Parlement 

zullen worden overgeheveld, die deel zullen uitmaken van de nieuwe Parlementaire 

Onderzoeksdienst (EPRS); is van mening dat deze overheveling een toename van de 

interne productie bij het Parlement mogelijk zou moeten maken naarmate minder 

begrotingsmiddelen worden toegewezen aan het uitbesteden van studies, 

beoordelingen of evaluaties;" 

2e deel "neemt er met bezorgdheid kennis van dat er tot dusver al 25 ambtenaren van het 

EESC en 24 van het CvdR, die in de meeste gevallen heel dicht bij hun pensioen 

zaten, naar de EPRS zijn overgeplaatst, wat een aanzienlijke besparing op de posten 

voor personeel van het EESC en het CvdR betekent, maar ook een forse verhoging 

op de begroting van het Parlement, zowel op korte termijn (salarissen) als op 

middellange en lange termijn (pensioenen);" 
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§ 53 

1e deel: "herinnert eraan dat de nieuwe onderzoeksdienst voor de leden begon met het 

aanbieden van een specifieke onderzoeksmogelijkheden voor individuele leden, in 

de vorm van briefings op alle belangrijke beleidsterreinen van de Unie; wijst erop 

dat de onderzoeksdienst in het eerste volledige jaar dat hij actief was meer dan 

450 publicaties heeft geproduceerd, 1 675 verzoeken om onderzoek van leden heeft 

behandeld en 745 soortgelijke verzoeken van andere klanten van het Parlement heeft 

verwerkt; wijst erop dat deze dienst toegang biedt tot een grote hoeveelheid 

relevante informatie, waardoor aanzienlijk minder gebruik hoeft te worden gemaakt 

van externe expertise, hetgeen een aanzienlijke besparing oplevert;" 

2e deel "verzoekt om vertaling van briefings op alle belangrijke beleidsterreinen van de 

Unie in de officiële talen van de lidstaten;" 

 
§ 83 

1e deel: "betreurt dat het Bureau geen enkel gevolg heeft gegeven aan paragraaf 71 van zijn 

resolutie van 29 april 2015;" 

2e deel "verzoekt het Bureau dringend de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen 

dat het Adviescomité voor de preventie van pesten op het werk met betrekking tot 

APA's evenwichtig is samengesteld en ten minste twee vertegenwoordigers van de 

APA's;" 

 
§ 84 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "onderstreept dat de ter beschikking gestelde 

personele en technische middelen onvoldoende waren om vertraging bij het sluiten 

van contracten van enkele medewerkers en zelfs enkele contractverbrekingen, 

alsmede vertraging bij de berekening van de dagvergoedingen en andere toelagen en 

dientengevolge de betaling van salarissen, te voorkomen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 85 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "die voortvloeien uit mogelijk wanbeheer door de 

instelling" 

2e deel deze woorden 

 
§ 135 

1e deel: "verwelkomt aanvullende maatregelen ter compensatie van onvermijdelijke 

emissies; verzoekt het Parlement het beleid voor de compensatie van CO2-uitstoot 

verder te ontwikkelen" 

2e deel "onder meer door de mogelijkheid van compensatie in te voeren voor 

geaccrediteerde parlementaire medewerkers" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "de hoogste" 

2e deel deze woorden 
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S&D: 

amendement 34 

1e deel: "dringt er bij het Parlement op aan regels vast te stellen voor de bekendmaking van 

alle input van lobbyisten of belangenvertegenwoordigers voor ontwerpbeleid, 

wetgeving en amendementen, bij wijze van "wetgevingsvoetafdruk";" 

2e deel "vindt dat deze wetgevingsvoetafdruk moet bestaan uit een als bijlage bij verslagen 

gevoegd formulier, waarin alle lobbyisten staan vermeld met wie degenen die 

verantwoordelijk zijn voor een bepaald dossier een ontmoeting hebben gehad tijdens 

het opstellingsproces van ieder verslag, en waarin duidelijk wordt aangegeven welke 

lobbyisten een aanzienlijke invloed op dat dossier hebben gehad, en uit een tweede 

document waarin alle schriftelijk ontvangen input wordt vermeld, online op hun 

eigen officiële webpagina van het Parlement, met een directe link naar het 

transparantieregister, en dat rapporteurs een wetgevingsvoetafdruk moeten 

publiceren;" 
 

Diversen 

Amendementen 23 en 24 zijn geannuleerd. 

 

Amendementen 30, 38, 39, 41, 42, 43 en 53 zijn ingetrokken. 

 

Markus Pieper diende het volgende mondeling amendement in op amendement 36: 

"69. wijst erop dat de uitgaven voor de Lux-filmprijs in 2014 neerkwamen op 391 506 EUR, wat 

aanzienlijk lager is dan voorgaande jaren (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 421 EUR), ter dekking van 

de officiële selectie, de wedstrijd inclusief ondertiteling in de 24 officiële talen van de Unie en de 

prints voor de screening in de 28 lidstaten, en de prijsuitreiking; 

herinnert eraan dat reclame voor en promotie van de Lux-filmprijs, samen met de Sacharovprijs en 

vrouwenrechten, dient ter illustratie van de inzet van het Parlement voor gezamenlijke waarden als 

mensenrechten en solidariteit, alsmede van zijn engagement voor culturele en taalkundige 

verscheidenheid; 

betreurt dat het resultaat van een enquête over de bekendheid en impact van de Lux-prijs, waar in het 

kwijtingsverslag voor 2013 om werd verzocht, nog niet beschikbaar zijn; dringt erop aan dat de 

resultaten van deze studie medio mei 2016 beschikbaar komen voor het publiek en dat de resultaten 

officieel worden gepresenteerd voor de Commissie begrotingscontrole en voor de Commissie cultuur 

en onderwijs;" 
 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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15. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad 

Verslag: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 633, 10, 0 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 637, 7, 1 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: besluit (als geheel) 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

16. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie 

Verslag: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

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

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 523, 117, 6 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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17. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer 

Verslag: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

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

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 8 1 S&D  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 575, 48, 25 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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18. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal 

Comité 

Verslag: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

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

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 8 1 S&D ES + 339, 298, 6 

na § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

na § 15 4 S&D ES + 326, 229, 89 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 526, 116, 5 

 

Diversen 

Amendement 5 is ingetrokken. 
 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

19. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

Verslag: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

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

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 8 1 S&D ES - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D ES + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 35 5 S&D ES + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 522, 105, 18 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

20. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern 

optreden 

Verslag: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 11 2 S&D  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8S ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 31 4S S&D  -  

na § 32 1 S&D ES - 291, 319, 32 

§ 39 5S S&D  -  

§ 45 6S S&D  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 376, 116, 152 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 11 

1e deel: "neemt kennis van het nieuwe organisatieschema en de bijbehorende rationalisering 

waarbij de voordien topzware managementstructuur is omgezet naar een systeem 

met minder hiërarchische niveaus;" 

2e deel "stelt niettemin vast dat het interne administratieve en financiële kader van de EDEO 

helaas nog altijd buitensporig ingewikkeld en rigide is; merkt op dat de EDEO door 

zijn huidige structuur in geval van een crisis niet in staat is snel te reageren, en dat 

ook de toegang tot cruciale informatie veel tijd vergt;" 

3e deel "vraagt de EDEO om samen met de Commissie, de Raad en de lidstaten een nieuwe 

hervorming voor te bereiden om zijn interne processen te stroomlijnen en zijn 

structuur te vereenvoudigen;" 

 
§ 27 

1e deel: "is de mening toegedaan dat EU-delegatiehoofden tijdens hun aanwerving en 

opleiding vóór stationering regelmatig moeten worden herinnerd aan hun 

verantwoordelijkheid inzake beheer en toezicht, met het oog op de betrouwbaarheid 

van het beheer van de operaties van hun delegatie (belangrijkste 

managementprocessen, controlebeheer, inzicht en beoordeling van kernprestatie-

indicatoren)" 

2e deel "en dat niet alleen aandacht mag uitgaan naar de politieke aspecten van hun taak;" 
 

Diversen 

Amendement 7 is geannuleerd. 
 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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21. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman 

Verslag: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D ES + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D ES - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D HS - 233, 325, 84 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 538, 84, 19 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 541, 64, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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22. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming 

Verslag: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 513, 106, 14 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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23. Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van 

de EU 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

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

opmerkingen 

§ 18 2 GUE/NGL ES + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 519, 118, 3 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

24. Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(ACER) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 515, 112, 17 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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25. Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie (Berec-bureau) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 515, 109, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

26. Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 116, 9 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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27. Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 

(Cedefop) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 514, 123, 3 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

28. Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 511, 114, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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29. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 521, 111, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

30. Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 515, 120, 6 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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31. Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 512, 103, 26 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

32. Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 515, 90, 30 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_NL.doc 32 PE 582.702 

 

33. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 121, 7 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

34. Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 514, 119, 6 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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35. Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

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

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 23 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 509, 125, 4 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: § 23 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

36. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) ES + 415, 216, 9 

Ontwerpresolutie 

na § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES - 267, 351, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 9 S&D  +  

na § 9 5 Verts/ALE HS - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE HS - 206, 404, 29 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

na § 19 2 EFDD  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 472, 162, 9 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 5, 6 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 8 

1e deel: "neemt kennis van het feit dat de Autoriteit een project heeft gestart voor de 

aanpassing van de manier waarop zij de jaarlijkse belangenverklaringen controleert 

en verwerkt, om te zorgen voor meer coherentie en een betere algemene naleving 

van haar regels inzake belangenverklaringen; merkt voorts op dat in dit nieuwe 

systeem, dat volgens plan zal worden voltooid in de loop van 2016, is voorzien in 

een gecentraliseerde controle van de jaarlijkse belangenverklaringen en de 

overheveling van de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke diensten van de 

Autoriteit naar haar dienst voor juridische zaken en regelgeving;" 

2e deel "vraagt de Autoriteit in haar beleid een verbod op te nemen om te werken met 

deskundigen, onder wie gedelegeerde deskundigen van de lidstaten, die deze 

verklaring niet naar behoren en nauwgezet invullen;" 

3e deel "vraagt de Autoriteit in haar beleid de verplichting op te nemen dat deskundigen de 

Autoriteit op de hoogte moeten brengen van alle veranderingen tijdens de periode 

waarin zij voor de Autoriteit werken;" 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 

Amendement 4 is geannuleerd. 
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37. Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 125, 3 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

38. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(Eiopa) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 511, 112, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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39. Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 513, 113, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

40. Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 516, 113, 10 

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 20 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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41. Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

(EWDD) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 113, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

42. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 116, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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43. Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 509, 126, 5 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

44. Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 511, 115, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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45. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 516, 113, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

46. Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 509, 118, 7 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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47. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 

grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 501, 121, 7 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

48. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

(EU-OSHA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 505, 119, 2 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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49. Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 498, 115, 18 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

50. Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 507, 115, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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51. Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 509, 113, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

52. Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 505, 108, 17 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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53. Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

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

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 117, 10 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

54. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 

(Frontex) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 494, 123, 16 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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55. Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

Verslag: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 515, 109, 10 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

56. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 600, 35, 0 

 

Diversen 

De stemming over het besluit inzake het uitstellen van kwijting geldt tevens voor de afsluiting van de 

rekeningen (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement). 
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57. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 520, 111, 0 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

58. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 432, 173, 23 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 118, 4 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: besluit (als geheel) 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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59. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 595, 40, 0 

 

Diversen 

De stemming over het besluit inzake het uitstellen van kwijting geldt tevens voor de afsluiting van de 

rekeningen (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement). 
 

 

60. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 519, 107, 3 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
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61. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve 

geneesmiddelen 2 (IMI) 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 512, 113, 7 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

62. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling 

van fusie-energie 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 594, 30, 5 

Ontwerpresolutie 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 4 1 Verts/ALE HS - 195, 421, 15 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 570, 55, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: besluit (als geheel), amendement 1 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 3 

1e deel: "wijst erop dat in het verslag van de Rekenkamer wordt benadrukt dat in de op 7 juli 

2010 aangenomen conclusies van de Raad een bedrag van 600 miljard EUR 

goedgekeurd werd (waarde van 2008) voor de bijdrage van de gemeenschappelijke 

onderneming voor de ITER-bouwfase van het project; merkt op dat in dit cijfer, 

waarmee de oorspronkelijk begrote kosten voor deze fase van het project verdubbeld 

werden, het in 2010 door de Commissie voorgesteld bedrag van 663 miljoen EUR 

voor eventuele onvoorziene omstandigheden niet was inbegrepen; verneemt dat de 

ITER-Organisatie een reservefonds heeft opgezet om een duidelijker mechanisme te 

bieden dat de nationale agentschappen compenseert voor wijzigingen in het ontwerp 

en spoort de interne organisatie aan oplossingen te vinden om de kosten zo laag 

mogelijk te houden, in een poging de bij het beheersonderzoek 2013 voor ITER aan 

het licht gebrachte tekortkomingen recht te trekken;" 

2e deel "is van mening dat de aanzienlijke stijging van de projectkosten andere uit de 

begroting van de Unie gefinancierde programma's in gevaar kan brengen en 

mogelijk in strijd is met het beginsel van een goede prijs-kwaliteitverhouding;" 

 
§ 5 

1e deel: "neemt ter kennis dat de gemeenschappelijke onderneming in haar laatste raming 

van november 2014 het tekort ("negatieve onvoorziene omstandigheden") tot de 

afronding van de bouwfase van het project op 428 miljoen EUR (waarde van 2008) 

schatte; beseft dat de gemeenschappelijke onderneming momenteel werkt aan een 

nauwkeurigere en meer actuele raming door middel van 

kostenbeheersingsmaatregelen en dat de kostencontrole op het niveau van het 

algemene projectmanagement onder leiding van de nieuwe directeur-generaal van de 

ITER-organisatie een prioriteit zal blijven;" 

2e deel "wijst erop dat de Commissie op de vergadering van de Commissie 

begrotingscontrole van 22 februari 2016 publiekelijk heeft meegedeeld dat ze het 

door de nieuwe directeur-generaal van de ITER-Organisatie gepresenteerde voorstel 

voor een actieplan "verwerpt";" 

3e deel "merkt voorts op dat de gemeenschappelijke onderneming een centraal stelsel heeft 

opgezet om de kostengegevens te beheren teneinde de evolutie van de begroting op 

de voet te volgen en kostenafwijkingen regelmatig te monitoren;" 
 

Diversen 

De stemming over het besluit inzake het uitstellen van kwijting geldt tevens voor de afsluiting van de 

rekeningen (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement). 
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63. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 515, 111, 1 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). 
 

 

64. Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank 

Verslag: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 2 7 S&D HS + 365, 228, 28 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES - 261, 352, 9 

2/ES + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

na § 51 4 EFDD  -  

na § 55 5 EFDD so   

1/ES + 364, 250, 5 

2/ES + 332, 282, 7 

overw A 6 S&D  +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 468, 87, 66 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 7 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 59 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 5 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en dat de EIB na de aanvang van de 

toetredingsonderhandelingen in 2004 zijn kredietverstrekking aan dat land heeft 

opgevoerd en de afgelopen tien jaar ongeveer 23 miljard EUR ter beschikking heeft 

gesteld; betreurt het feit dat Turkije momenteel de eerste plaats inneemt onder de 

derde landen die EIB-financiering ontvangen, met circa 3,5 % van het totaal aan 

EIB-leningen (2015), ondanks de aanhoudende economische crisis in de EU;" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

overweging E 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "als "convergentiemachine"" 

2e deel deze woorden 
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§ 9 

1e deel: "verzoekt de EIB bij het beoordelen van projecten absolute prioriteit te geven aan de 

langetermijneffecten van investeringen, en daarbij niet alleen te kijken naar de 

financiële indicatoren," 

2e deel "maar bovenal ook naar de bijdrage die wordt geleverd aan duurzame ontwikkeling 

en een betere levenskwaliteit aan de hand van verdere verbeteringen op het terrein 

van werkgelegenheid, sociale normen en het milieu;" 

 
§ 39 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "wenst daarom dat de EIB-financiering naar de 

gebieden gaat die het meest te kampen hebben met hoge werkloosheid, en dat meer 

sociale infrastructuurprojecten worden uitgevoerd;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "die gebukt gaan onder conflicten en extreme 

armoede, met als belangrijkste doelstelling de ontwikkelingskloof tussen de EU en 

deze regio's te verkleinen" 

2e deel deze woorden 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1e deel: "betreurt dat zich tot nu toe talloze gevallen hebben voorgedaan waarin de EIB-

financiering werd gebruikt ter ondersteuning van een reeks infrastructuurprojecten 

die financieel niet duurzaam waren, gelet op het openbaar belang en het 

klimaatbeleid;" 

2e deel "stelt met bezorgdheid vast dat de neiging bestaat om infrastructuren zoals 

snelwegen te financieren die het verbruik van fossiele brandstoffen stimuleren, 

hetgeen in strijd is met de langetermijndoelstellingen van de EU inzake een 

koolstofarme economie;" 

3e deel "verzoekt de EIB om in de selectieprocedure voor binnen en buiten de EU te 

financieren projecten de verplichting op te nemen dat een onafhankelijke ex-

antebeoordeling van de ecologische, economische en sociale meerwaarde wordt 

verricht, en ervoor te zorgen dat de belanghebbenden, de lokale, regionale en 

nationale overheden en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 

effectief worden betrokken bij alle ex-ante- en ex-postbeoordelingen; vraagt voorts 

dat de resultaten van deze beoordelingen en de gebruikte indicatoren openbaar en 

volledig toegankelijk worden gemaakt;" 
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65. Aanvallen op ziekenhuizen en scholen  (schendingen van het internationaal 

humanitair recht) 

Ontwerpresoluties: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 

B8-0493/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0488/2016  

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

na § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL so   

1/HS + 350, 165, 103 

2/HS + 294, 182, 120 

3/HS + 312, 183, 112 

4/HS + 319, 156, 123 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 500, 93, 29 

overw A 2 GUE/NGL  -  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw L 3 GUE/NGL HS + 319, 160, 132 

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: amendementen 3, 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 11 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overweging G 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "onvoorwaardelijk" en "d.w.z. dat de hulp los moet 

staan van politieke, economische of veiligheidsoverwegingen en vrij moet zijn van 

enige vorm van discriminatie" 

2e deel deze woorden 

 
§ 10 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "belangrijke partners van de EU en haar lid-" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 5 

1e deel: gehelte tekst zonder de woorden "seksuele en reproductieve", "met inbegrip van 

veilige abortus," en "in plaats van vast te houden aan wat neerkomt op onmenselijke 

behandeling," 

2e deel "seksuele en reproductieve" 

3e deel "met inbegrip van veilige abortus," 

4e deel "in plaats van vast te houden aan wat neerkomt op onmenselijke behandeling," 
 

Diversen 

Amendement 1 is ingetrokken. 

Javier Nart (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná en Jiří Maštálka (GUE/NGL-Fractie) zijn niet langer medeondertekenaars van 

amendement 4. 
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66. Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 366, 191, 52 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 27 1 ALDE HS - 196, 402, 13 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 356, 201, 49 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 392, 216, 4 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 327, 282, 3 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 523, 37, 46 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendement 1, § 33 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 24, 31 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_NL.doc 56 PE 582.702 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 40 

1e deel: "verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten zich houden aan de 

informatie- en communicatieverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 

nr. 1303/2013" 

2e deel "en zo nodig de sancties die op niet-naleving van die verplichtingen staan, toe te 

passen;" 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en van lokale autoriteiten en regionale organisaties" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 7 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "(met inbegrip van documenten in omloop, 

betrokken personen, uitgebrachte stemmen, enz.)" en "acht het derhalve 

noodzakelijk dat er een openbaar toegankelijk elektronisch register wordt opgezet 

waarin al deze elementen opgetekend worden;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 8 

1e deel: "verzoekt de Commissie een commissaris aan te wijzen die belast wordt met 

transparantie en toegang van het publiek tot documenten;" 

2e deel "verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie in afwachting daarvan en zo spoedig 

mogelijk een ambitieus actieplan voor te stellen inzake transparantie en toegang van 

het publiek tot documenten, omdat transparantie het fundament is voor betere 

regelgeving;" 

 
§ 9 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en rechtstreekse democratie" 

2e deel deze woorden 

 
§ 10 

1e deel: "betreurt dat officiële documenten geregeld ten onrechte als vertrouwelijk worden 

geclassificeerd; herhaalt zijn standpunt dat er duidelijke en uniforme regels moeten 

worden vastgesteld voor de classificatie en declassificatie van documenten; betreurt 

dat de instellingen verzoeken om vergaderingen achter gesloten deuren, zonder 

hiervoor een deugdelijke motivering aan te voeren; dringt er nogmaals bij de 

instellingen op aan om verzoeken om vergaderingen achter gesloten deuren in 

overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1049/2001 te beoordelen en besluiten 

hierover openbaar te motiveren; is van mening dat verzoeken om vergaderingen in 

het Parlement achter gesloten deuren te houden van geval tot geval door het 

Parlement moeten worden beoordeeld;" 

2e deel "meent dat een onafhankelijke toezichtsautoriteit belast moet worden met het 

toezicht op de classificatie en declassificatie van documenten;" 
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§ 14 

1e deel: "verzoekt alle instellingen om hun interne regelingen voor de aangifte van 

onregelmatigheden te evalueren en zo nodig te herzien, en is van oordeel dat 

klokkenluiders moeten worden beschermd; verzoekt in het bijzonder de Commissie 

om aan het Parlement verslag uit te brengen over haar ervaringen met de in 2012 

aangenomen nieuwe voorschriften inzake klokkenluiders voor EU-personeel en met 

de uitvoeringsmaatregelen daarvan;" 

2e deel "verzoekt de Commissie om een voorstel in te dienen dat erop gericht is om 

klokkenluiders niet alleen moreel, maar ook financieel te steunen, zodat 

klokkenluiders naar behoren worden beschermd en ondersteund als onderdeel van 

het democratisch systeem;" 

 
§ 15 

1e deel: "herinnert eraan dat het recht van toegang tot documenten ingevolge de 

inwerkingtreding van het VEU en het VWEU voor alle instellingen, organen en 

agentschappen van de EU geldt; acht het derhalve noodzakelijk dat Verordening 

(EG) nr. 1049/2001 met spoed ingrijpend wordt gewijzigd in het licht van de 

Verdragen en van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU en van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens;" 

2e deel "acht het met name van wezenlijk belang dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid 

tot alle Europese instellingen die daar nog niet onder vallen, zoals de Europese 

Raad, de Europese Centrale Bank, het Hof van Justitie, en alle organen en 

agentschappen van de EU;" 

 
§ 25 

1e deel: "betreurt dat vanwege het lekken van formele en informele trialoogdocumenten, 

goed geïnformeerde belangengroepen met goede connecties gemakkelijker toegang 

hebben tot documenten en dus ook tot het wetgevingsproces;" 

2e deel "merkt op dat het lekken van documenten veel minder vaak zou plaatsvinden als 

trialoogdocumenten proactief en snel op een gemakkelijk toegankelijk platform 

openbaar zouden worden gemaakt;" 

 
§ 34 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "verzoekt de Commissie het Parlement te 

raadplegen alvorens een onderhandelingsmandaat op te stellen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 42 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "maar betreurt het dat de BCE op dit gebied nog 

steeds achterloopt bij de andere centrale banken in de wereld" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

§ 33 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "hetgeen betekent dat de instellingen het aan de EU-

onderhandelaar verstrekte onderhandelingsmandaat moeten publiceren," 

2e deel deze woorden 
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67. Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU 

Verslag: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 314, 273, 18 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 538, 48, 16 

2/HS - 270, 309, 11 

3/HS + 460, 123, 18 

4/HS + 302, 267, 27 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 493, 17, 96 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 324, 38, 225 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 301, 235, 69 

2/HS - 279, 300, 15 

3/HS + 295, 281, 14 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 308, 240, 52 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 516, 81, 3 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

- 253, 326, 12 

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES + 322, 251, 16 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 +  

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 252, 257, 78 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

+ 271, 184, 97 

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Y § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 281, 300, 3 

overw AG § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AH § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AK § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AM § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 284, 295, 6 

overw AO § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_NL.doc 62 PE 582.702 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw AX § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw BA § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw BD § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 326, 23, 242 

overw BE § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw BF § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw BL § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw BM § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 279, 105, 204 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 1, 2 (3e en 4e deel), 33 (2e deel) 

S&D: overw BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: overw Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: overw AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: overw K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 22 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "de Commissie en" en "en gerichte programma's 

voor legale migratie in te voeren" 

2e deel "de Commissie en" 

3e deel "en gerichte programma's voor legale migratie in te voeren" 

 
§ 56 

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

2e deel deze woorden 
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§ 61 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "maar grotendeels zekere" 

2e deel deze woorden 

 
§ 64 

1e deel: "verzoekt de lidstaten om au pairs van binnen en buiten de EU gelijk te behandelen 

door hen een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning te verlenen waarop de 

werktijden, het type arbeidsovereenkomst en de betalingsvoorwaarden vermeld 

worden;" 

2e deel "eist dat de lidstaten verbeteringen aanbrengen in het erkenningssysteem en de 

controlemechanismen voor bureaus voor de plaatsing van au pairs;" 

 
PPE: 

overweging E 

1e deel: "overwegende dat professionalisering betekent dat aan de werknemers van een 

bepaalde sector rechten op het gebied van arbeids- en sociale bescherming moeten 

worden verleend" 

2e deel "die gelijkwaardig zijn aan de rechten die werknemers met wettelijk gereguleerde 

arbeidscontracten genieten, waaronder een waardig loon, gereguleerde werktijden, 

betaald verlof, gezondheid en veiligheid op het werk, pensioenregelingen, 

moederschaps-/vaderschaps- en ziekteverlof, compensatie in geval van invaliditeit, 

regels voor ontslag of beëindiging van het contract, verhaalmogelijkheden in geval 

van misbruik en toegang tot opleiding;" 

3e deel "overwegende dat de sector van huishoudelijk en verzorgend personeel kan worden 

geprofessionaliseerd via een combinatie van overheidsfinanciering 

(belastingvoordelen), sociale financiering (gezinstoeslagen, steun aan bedrijven, 

onderlinge maatschappijen en ziektekostenverzekering, ondernemingsraden, enz.) en 

particuliere financiering (particulieren die betalen voor de dienstverlening);" 

 
overw I 

1e deel: "overwegende dat huishoudelijk en verzorgend personeel dat wordt uitgesloten van 

arbeidswetgeving geen garantie op een veilige en gezonde werkomgeving kan 

worden geboden en dat dit personeel zwaar wordt gediscrimineerd wat betreft het 

aantal rechten en de beschermingsgraad die op hen van toepassing zijn in 

vergelijking met de algemene normen van een land," 

2e deel "met name wanneer huishoudelijk werk wordt gereguleerd door specifieke 

wetgeving en/of collectieve onderhandelingen in plaats van gewoonweg onder de 

algemene arbeidswetgeving te vallen;" 

3e deel "overwegende dat deze werknemers bovendien het recht niet hebben deel uit te 

maken van vakbonden of andere vormen van collectieve onderhandeling, of niet 

weten hoe ze hieraan kunnen deelnemen of hierbij op moeilijkheden stoten, wat hen 

bijzonder kwetsbaar maakt, met name wegens beperkte socialezekerheidsdekking (in 

het bijzonder werkloosheids-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moeder- 

en vaderschapsverlof en ander zorgverlof) en door het feit dat zij vaak zijn 

uitgesloten van ontslagbescherming;" 
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overw O 

1e deel: "overwegende dat de sector van huishoudelijk werk – waarin hoofdzakelijk vrouwen 

tewerkgesteld zijn – zich goed leent voor uitbuiting door werkgevers; overwegende 

dat dit fenomeen een ernstige schending van de grondrechten vormt waartegen 

zowel werknemers zonder papieren als EU-onderdanen moeten worden beschermd;" 

2e deel "overwegende dat slechts vier lidstaten wat uitbuiting betreft dezelfde bescherming 

bieden aan werknemers die EU-onderdaan zijn als aan werknemers zonder papieren 

die van buiten de EU komen;" 

 
overw Z 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "discriminatie, mishandeling, dwangarbeid, slavernij 

of opsluiting" en "of uitgezet" 

2e deel deze woorden 

 
overw AE 

1e deel: "overwegende dat aandacht moet worden besteed aan kinderarbeid, pesterijen en de 

wijdverspreide schending van arbeidsrechten in de sector van huishoudelijk werk," 

2e deel "met name in huishoudens van diplomaten uit derde landen in de lidstaten, 

aangezien het huishoudelijk personeel in de meeste van deze gevallen de EU is 

binnengekomen met een werkvergunning die verschilt van de vergunning voor 

andere migrantenwerknemers in de sector, terwijl de huishoudens in kwestie het 

voorrecht van exterritorialiteit genieten;" 

 
overw AM 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "de besparingsmaatregelen ten gevolge van" 

2e deel deze woorden 

 
overw AO 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en de besparingsmaatregelen die in de EU zijn 

doorgevoerd" 

2e deel deze woorden 

 
overw BL 

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

2e deel dit woord 

 
§ 11 

1e deel: "verzoekt de lidstaten om doortastend op te treden in de sector van huishoudelijk 

werk en zorg, die een grote meerwaarde betekent voor de economie, door dit werk 

als een volwaardig beroep te erkennen en ervoor te zorgen dat huishoudelijk 

personeel en verzorgers echte werknemersrechten en sociale bescherming genieten 

via het arbeidsrecht of collectieve overeenkomsten," 

2e deel "in het bijzonder met betrekking tot loon, werktijden, gezondheid en veiligheid op 

het werk, verlof, moederschapsverlof, pensioenrechten en erkenning van 

vaardigheden, rekening houdend met het specifieke karakter van de sector;" 

 
ENF: 

§ 33 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "onderstreept dat ook organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld, zoals organisaties die vrouwen en migranten 

vertegenwoordigen, deze informatie zouden moeten kunnen verstrekken;" 

2e deel deze woorden 
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ECR, PPE: 

§ 2 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "zowel wetgevende als niet-wetgevende,", "letter a)" 

en "letter b)" 

2e deel "zowel wetgevende als niet-wetgevende" 

3e deel "letter a)" 

4e deel "letter b)" 

 
§ 17 

1e deel: "toont begrip voor de aarzeling van een aantal lidstaten om wetgeving voor de 

persoonlijke levenssfeer vast te stellen;" 

2e deel "is niettemin van mening dat zowel de samenleving als de betrokken werknemers 

een hoge prijs zullen betalen als er geen actie wordt ondernomen; benadrukt dat de 

voorspelde groei van de vraag naar verzorgers, met name in particuliere 

huishoudens, dergelijke wetgeving noodzakelijk maakt om deze werknemers 

volledige bescherming te kunnen bieden;" 

3e deel "verzoekt de lidstaten derhalve om samen met de sociale partners maatregelen te 

nemen waarmee wordt voorzien in een adequaat en passend inspectiesysteem, in 

overeenstemming met artikel 17 van IAO-Verdrag nr. 189, en adequate sancties in 

geval van schending van de wet- en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op 

het werk;" 
 

 

68. Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale 

tijdperk 

Verslag: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 286, 259, 23 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 280, 210, 72 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

+ 316, 234, 16 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES - 249, 266, 50 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 225, 339, 2 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 380, 52, 135 

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 371, 93, 80 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 15 

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

2e deel dit woord 

 
§ 17 

1e deel: "verzoekt de Commissie en de lidstaten de ernstige ondervertegenwoordiging van 

vrouwen in de ICT-sector aan te pakken," zonder de woorden "de Commissie en" 

2e deel "de Commissie en" 

3e deel "met name onder personen in hogere functies en raden van bestuur; dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan te erkennen dat de richtlijn inzake gelijke 

vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur een reële mogelijkheid biedt 

om de cultuur binnen bedrijven te veranderen, hetgeen gevolgen zou hebben op alle 

hiërarchische niveaus, en dringt daarom aan op deblokkering van deze richtlijn in de 

Raad; herinnert de Commissie met nadruk aan haar verantwoordelijkheid om alles in 

het werk te stellen om de impasse in de Raad te doorbreken met betrekking tot EU-

wetgeving inzake transparantie en een evenwichtiger man-vrouwverhouding bij de 

aanwerving voor besluitvormingsfuncties;" 
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§ 49 

1e deel: "verzoekt de Commissie, in samenwerking met de Europese Investeringsbank, 

steunprogramma's op te zetten met betrekking tot investeringen in ICT via de 

Europese structuur- en investeringsfondsen," 

2e deel "met inbegrip van gunstige kredietvoorwaarden en leningen aan bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en startende ondernemingen in de ICT-sector waarbij 

minstens 40 % van het personeelsbestand vrouw is;" 

 
§ 53 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "gebaseerd op vrouwenhaat, homofobie of 

transfobie of enige andere vorm van discriminatie" 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "homofobe en transfobe" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

overw D 

1e deel: gehele tekst zonder het woord "LGBTI-personen" 

2e deel dit woord 

 
§ 9 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "meerjarenactieplannen op te stellen voor:" 

2e deel deze woorden 

 
§ 10 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "bijvoorbeeld door middel van elektronisch 

stemmen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 42 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "in de technologie" en "door een bijzonder 

hoogleraarschap voor vrouwen in de ICT in te stellen" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

overweging T 

1e deel: "overwegende dat de anonimiteit op het internet bijdraagt aan de verspreiding van 

deze vormen van geweld tegen vrouwen;" 

2e deel deze woorden 

 
ALDE: 

overw I 

1e deel: "overwegende dat, op de gedigitaliseerde arbeidsmarkt, de verantwoordelijkheid 

steeds vaker wordt verschoven van het bedrijf naar het individu, hetgeen leidt tot een 

wijziging in de voorwaarden voor de sociale zekerheid van zelfstandigen en 

freelancers;" 

2e deel "overwegende dat politieke beslissingen duidelijk vormgeven aan de effecten van 

deze wijzigingen;" 
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§ 22 

1e deel: "vraagt dat de administratieve lasten van ondernemingen bij alle maatregelen op dit 

gebied tot een minimum worden beperkt;" 

2e deel "wijst erop dat buitensporige administratieve lasten het draagvlak voor deze 

maatregelen kunnen aantasten en tot banenverlies of verplaatsing van banen kunnen 

leiden; verwelkomt haalbare en op partnerschap berustende compromissen van 

sociale partners in de lidstaten waar medezeggenschap van oudsher sterk is; 

beschouwt medezeggenschap als een optimale praktijk voor de Europese 

economieën;" 

 
§ 27 

1e deel: "is ingenomen met de vele mogelijkheden en de grotere flexibiliteit die het digitale 

tijdperk biedt voor werknemers en zelfstandigen, onder meer om een betere balans 

tussen werk en privéleven te vinden, in het bijzonder met betrekking tot de situatie 

op de arbeidsmarkt van ouders met jonge kinderen en mensen met een handicap; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te buigen over de in de ICT-sector 

duidelijk aanwezige problematiek met betrekking tot flexibel werk en 

werkzekerheid, maar benadrukt eveneens de nieuwe uitdagingen die deze 

ontwikkelingen met zich meebrengen en roept de lidstaten op om voor adequate 

socialezekerheidsvoorzieningen te zorgen;" 

2e deel "pleit voor het recht voor werknemers om buiten de overeengekomen werktijden "uit 

te loggen";" 

 
§ 28 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "benadrukt dat werkgerelateerde geestelijke 

gezondheidsproblemen, zoals burn-out, als gevolg van het voortdurend beschikbaar 

moeten zijn, een ernstig risico vormen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 55 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "wetgeving voor te stellen om" 

2e deel deze woorden 

 
§ 67 

1e deel: "verzoekt de Commissie en de lidstaten nauwlettender toe te zien op de 

onlinerekrutering van jonge vrouwen door terroristen, die hen dwingen om te 

trouwen" 

2e deel "of zich te prostitueren in derde landen;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1e deel: "verzoekt de Commissie en de lidstaten om de digitalisering in de politiek te 

bevorderen teneinde directe democratie te bevorderen, zodat een actievere 

betrokkenheid van alle burgers mogelijk wordt gemaakt, en daarbij oude patronen en 

obstakels te doorbreken die het voor vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen 

moeilijk maken om succes te boeken bij verkiezingen en in instellingen;" 

2e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten tevens om methodes voor onlinestemmen bij 

verkiezingen in overweging te nemen en verder te ontwikkelen, teneinde de 

belemmeringen weg te nemen die vaak met name vrouwen treffen;" 
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§ 19 

1e deel: "dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de grondrechten en sociale 

bescherming van werknemers te waarborgen" zonder de woorden "de Commissie 

en", "grond-" en "en sociale bescherming" 

2e deel "de Commissie en" 

3e deel "grond-" 

4e deel "en sociale bescherming" en "en onzekere arbeidsvoorwaarden te bestrijden; 

verzoekt de Commissie om voorstellen te doen voor, en de lidstaten om verder te 

werken aan, nieuwe beschermingsmechanismen die zijn afgestemd op de op basis 

van de digitalisering ontstane werk- en loopbaanpatronen, waarbij bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de situatie van vrouwen; wijst op het belang van 

collectieve loononderhandelingen op alle niveaus, met name op gebieden die de 

gevolgen van de digitalisering in alle hevigheid ondervinden," zonder de woorden 

"de Commissie om voorstellen te doen voor, en", "nieuwe 

beschermingsmechanismen die zijn afgestemd op de op basis van de digitalisering 

ontstane werk- en loopbaanpatronen," en "op alle niveaus" 

5e deel "verzoekt de Commissie om voorstellen te doen voor, en", "nieuwe 

beschermingsmechanismen die zijn afgestemd op de op basis van de digitalisering 

ontstane werk- en loopbaanpatronen," en "op alle niveaus" 

6e deel: "ter waarborging van het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk en de 

kwaliteit en veiligheid van de werkplek in het digitale tijdperk; wijst erop dat de 

nodige algemene kadervoorwaarden moeten worden opgesteld om de bescherming 

van de persoonsgegevens van werknemers te waarborgen;" 

 


