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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. Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi 

Ontwerpresoluties: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-

0908/2016, B8-0911/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-0897/2016  

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 603, 5, 46 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 

Diversen: 

Dita Charanzová (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrein 

Ontwerpresoluties: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-
0907/2016, B8-0909/2016 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-0900/2016  

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

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 427, 212, 23 

3 +  

na § 15 4 GUE/NGL HS + 328, 299, 34 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na overw E 1 GUE/NGL ES + 351, 303, 7 

na overw H 2 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 10, amendement 4 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overweging A 

1e deel "overwegende dat Bahrein een belangrijke partner van de Europese Unie in de 

Perzische Golf is, onder meer op het gebied van politieke en economische 

betrekkingen, energie en veiligheid;" 

2e deel "overwegende dat het in ons gemeenschappelijk belang is om ons partnerschap 

verder te verdiepen teneinde toekomstige uitdagingen beter het hoofd te kunnen 

bieden;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1e deel "neemt nota van de voortdurende inspanningen van de Bahreinse regering om haar 

wetboek van strafrecht en juridische procedures te hervormen, en moedigt de 

regering ertoe aan dit proces voort te zetten;" 

2e deel "verzoekt de regering van Bahrein met klem de internationale normen inzake het 

recht op een eerlijk proces na te leven;" 

3e deel "onderstreept het belang van de steun die Bahrein heeft gekregen, met name wat zijn 

gerechtelijk apparaat betreft, om ervoor te zorgen dat de internationale 

mensenrechtennormen worden nageleefd; roept ertoe op de mensenrechtendialoog 

tussen de EU en Bahrein te versterken;" 

 
Diversen: 

 
Dita Charanzová (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking 

Ontwerpresoluties: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-
0916/2016, B8-0917/2016 

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

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-0910/2016  

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

na § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

HS + 571, 33, 59 

na § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ES + 322, 311, 25 

na visum 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ES + 315, 308, 31 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 1 
 

Diversen: 

Dita Charanzová (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0916/2016. 

Ana Gomes (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-

0910/2016. 
 

 

4. 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

Verslag: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1, letter d) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 1, letter e) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, letter f) § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 506, 98, 57 

§ 1, na letter f) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, letter k) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, na letter t) 1 Verts/ALE HS + 507, 79, 75 

§ 1, letter w) § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 1, letter ad) § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 641, 10, 9 

§ 1, letter am) § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 372, 274, 14 

§ 1, na letter an) 8 S&D ES + 451, 151, 51 

§ 1, letter ap) 4 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 1, letter aq) § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 1, na letter ar) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, letter as) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 +  

4 +  

§ 1, letter av) 3 Verts/ALE HS - 76, 541, 44 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, letter aw) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, na letter aw) 6 GUE/NGL  -  

overw B 7 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 468, 116, 78 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 1, letter ad), § 1, letter am) 

Verts/ALE: amendementen 1, 3 

EFDD: § 1, letter f) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 1, letter w), § 1, letter ap), § 1, letter aq) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 1, letter d) 

1e deel "ervoor te zorgen dat de Algemene Vergadering van de VN, in samenwerking met de 

EU en de VS, voorziet in alle instrumenten om te waarborgen dat een 

tweestatenoplossing, op basis van de grenzen van 1967, met Jeruzalem als de 

hoofdstad van beide staten, waarbij een veilige staat Israël met veilige en erkende 

grenzen en een onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat 

Palestina zij aan zij leven in vrede en veiligheid, duurzaam en doeltreffend is; te 

handelen in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 18 januari 2016 

over het vredesproces in het Midden-Oosten" 

2e deel "waarin wordt gesteld dat de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen vrede 

in de weg blijft staan;" 
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§ 1, letter e) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te vragen om een onpartijdig en onafhankelijk 

onderzoek naar alle vermeende schendingen van de internationale 

mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht, met inbegrip van de 

recente aanvallen op humanitaire infrastructuur en hulpverleners;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 1, letter k) 

1e deel "de steun van de lidstaten te vergroten voor vredeshandhavings- en 

vredesopbouwoperaties van de VN die een mensenrechtencomponent en duidelijke 

exitstrategieën omvatten, met name door personeel en uitrusting te leveren, en de EU 

in dit verband een grotere ondersteunende rol te laten spelen;" 

2e deel "nadere procedures uit te werken om het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid van de EU in te schakelen ter ondersteuning van VN-operaties," 

3e deel "onder meer door de inzet van EU-gevechtstroepen, of door capaciteitsopbouw en 

initiatieven in het kader van de hervorming van de veiligheidssector," 

4e deel "en daarbij voldoende aandacht te schenken aan aspecten zoals mensenrechten, 

duurzame ontwikkeling en de onderliggende oorzaken van massale migratie;" 

 
§ 1, letter as) 

1e deel "werk te maken van een verbeterde internationale samenwerking op fiscaal gebied" 

2e deel "door steun te verlenen aan de oprichting van een internationaal belastingorgaan 

binnen het VN-bestel;" 

3e deel "belastingontduiking en het witwassen van geld tegen te gaan" 

4e deel "door middel van de wereldwijde automatische uitwisseling van fiscale informatie 

en de opstelling van een gemeenschappelijke mondiale zwarte lijst van 

belastingparadijzen;" 

 
§ 1, letter aw) 

1e deel "zich in te spannen om het werk van de Algemene Vergadering nieuw leven in te 

blazen en een betere coördinatie en samenhang van het optreden van alle instellingen 

van de VN te bevorderen, wat voor meer efficiëntie, doeltreffendheid, legitimiteit, 

transparantie, verantwoording en representativiteit van het systeem moet zorgen; de 

grotere transparantie met betrekking tot de procedure voor de selectie van de 

volgende secretaris-generaal van de VN te steunen en erop voort te bouwen door de 

kandidaten zich aan de Algemene Vergadering te laten voorstellen; bij het vinden en 

aanwijzen van de beste kandidaat gelijke en eerlijke kansen op basis van een 

geografisch en genderevenwicht te bevorderen" 

2e deel "en steun te verlenen aan de keuze voor een vrouw als de volgende secretaris-

generaal indien de kandidaten vergelijkbare uitstekende kwalificaties hebben;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, letter av) 

1e deel "op grond van een ruime consensus een grondige hervorming van de VN-

Veiligheidsraad te steunen, om beter rekening te houden met de nieuwe realiteit in de 

wereld en ervoor te zorgen dat de Veiligheidsraad op doeltreffende wijze kan 

omgaan met bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid;" 

2e deel "werk te maken van de langetermijndoelstelling dat de EU een zetel krijgt in een 

hervormde VN-Veiligheidsraad;" 

3e deel "er bij de leden van de Veiligheidsraad op aan te dringen hun vetorecht niet te 

gebruiken in gevallen waarin misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd;" 
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5. Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap 

Verslag: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 -  

§ 97 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 98 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 99 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 110 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 311, 320, 30 

§ 116 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 377, 238, 44 

2/HS - 312, 336, 12 

§ 118 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 127 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 314, 315, 23 

§ 147 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 149 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 165 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 343, 313, 4 

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 624, 10, 28 
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 363, 264, 34 

overw AA § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 423, 185, 54 

2/HS - 306, 307, 49 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 571, 30, 60 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: overwegingn AA, § 116 (2e deel) 

GUE/NGL: § 116, overweging Z 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 28, 116, 118, overweging AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 58 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met inbegrip van staatlozen, daklozen, 

vluchtelingen en asielzoekers en personen die tot minderheden behoren" 

2e deel deze woorden 

 
§ 127 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "pleit ervoor dat de betalingen uit de ESI-fondsen 

worden opgeschort, ingetrokken en teruggevorderd indien de verplichting tot 

eerbiediging van de grondrechten wordt geschonden;" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "grondrechten, gelijke toegang tot diensten en tot 

de arbeidsmarkt, en dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de toegang tot 

sociale diensten als de onderdanen van de lidstaat waarin zij verzekerd zijn," 

2e deel deze woorden 

 
§ 116 

1e deel "verzoekt de lidstaten dringende maatregelen te treffen om de negatieve gevolgen 

van de bezuinigingsmaatregelen op de sociale bescherming van personen met een 

handicap te voorkomen en terug te draaien;" 

2e deel "verzoekt de Commissie om in dit verband te overwegen een minimale sociale 

zekerheid in te stellen op een niveau dat het recht op een adequate levensstandaard 

en sociale bescherming voor personen met een handicap mogelijk maakt;" 

 
overweging Z 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door de lidstaten toegepaste 

bezuinigingsmaatregelen hebben geleid tot" en "en dat dit" 

2e deel deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in het bijzonder in de Europa 2020-strategie en het 

Europees semester" 

2e deel deze woorden 

 
§ 16 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "ook" en ", in de context van het Europees 

semester, bij de beoordeling van de sociale situatie in de lidstaten (verslag per land 

en landspecifieke aanbeveling)" 

2e deel deze woorden 

 
§ 149 

1e deel "beveelt aan dat de EU-delegaties en agentschappen voldoende inzicht in de 

EU-strategieën voor personen met een handicap aan de dag leggen en op een 

inclusieve en toegankelijke manier te werk gaan; suggereert de oprichting van een 

"CRPD-contactpunt" in de Europese Dienst voor extern optreden; pleit ervoor dat 

met spoed een handicapperspectief wordt verwerkt in alle opleidingen op het gebied 

van de mensenrechten" 

2e deel "in het kader van de missies van het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB);" 

 
ALDE: 

§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en een verdiend privilege" 

2e deel deze woorden 

 
§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de richtsnoeren voor sociale overwegingen in 

overheidsopdrachten te herzien om op de sociale verplichtingen te wijzen, maar ook 

om" 

2e deel deze woorden 

 
§ 110 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wetgevings- en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 165 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "meent dat dit ondersteund moet worden door de 

vaststelling van een formele rechtsgrond waarin de rol en het toepassingsgebied van 

de kaders duidelijk worden omschreven;" 

2e deel deze woorden 

 
overweging AA 

1e deel "overwegende dat de Commissie haar voorstel voor de richtlijn inzake 

moederschapsverlof heeft ingetrokken" 

2e deel "en dat daardoor tot op heden in het EU-beleid met betrekking tot het evenwicht 

tussen werk en privéleven te weinig aandacht uitgaat naar gelijke rechten voor 

moeders en vaders, kinderen en volwassenen;" 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_NL.doc 13 PE 586.883 

PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1e deel "dringt er bij de EU op aan scherper toe te zien op de uitvoering van de wetgeving 

inzake passagiersrechten en de werkzaamheden van de nationale 

handhavingsinstanties te harmoniseren, en verzoekt de lidstaten alle nodige 

maatregelen te nemen om EU-wetgeving uit te voeren die bedoeld is om de 

toegankelijkheid van het vervoer (per bus en taxi, per openbaar stedelijk vervoer en 

per spoor, door de lucht en over water, alsmede stations, luchthavens en havens) op 

lokaal, regionaal en nationaal niveau te verbeteren en de hindernissen die een 

onbelemmerd Europa in de weg staan aan te pakken, bijvoorbeeld door de 

bevoegdheden van de desbetreffende handhavingsinstanties krachtens de wetgeving 

inzake passagiersrechten uit te breiden, om ervoor te zorgen dat alle passagiers met 

handicaps in de EU daadwerkelijk dezelfde rechten genieten, ook wat betreft 

toegankelijkheid en standaardisering, harmonisatie, technische voorschriften," 

2e deel "stimulansen voor bedrijven," 

3e deel "vakbondsbeleid en collectieve overeenkomsten;" 
 

 

6. Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor 

levensmiddelen 

Ontwerpresolutie: B8-0842/2016 (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de 

ontwerpresolutie) 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0842/2016  

(Commissie ENVI) 

na § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HS - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na visum 2 21 ENF  -  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 334, 291, 8 

na overw A 5 ECR ES + 406, 222, 3 

6 ECR ES + 294, 284, 54 
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 319, 309, 8 

na overw B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

HS - 257, 331, 50 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ES + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

overw D 22 ENF  -  

na overw D 7 ECR  -  

overw E 8 ECR  -  

overw F 9 ECR  -  

na overw F 10 ECR  -  

na overw G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

overw J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 4 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 4, overwegingen A, B, C, J 

 


