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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. Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie 

(RIS3) 

Verslag: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 570, 54, 15 

 

 

2. Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende 

maatregelen 

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 523, 76, 38 

 

 

3. Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector 

Interimverslag: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 618, 26, 7 

 

 

4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  
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5. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario 

Crocetta 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos 

Verslag: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

7. Overeenkomst tussen de EU en China in verband met de toetreding van Kroatië 

*** 

Aanbeveling: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Overeenkomst tussen de EU en Uruguay in verband met de toetreding van 

Kroatië *** 

Aanbeveling: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 587, 38, 37 
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9. Voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de 

Rekenkamer 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: benoeming van 

Lazaros Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Voordracht van João Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: benoeming van João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: benoeming van Leo 

Brincat 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en 

uitvoerende bevoegdheden) ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 
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13. Statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit ***I 

Verslag: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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

opmerkingen 

gehele tekst – 

bloc nr. 1 

7 commissie ES + 403, 116, 78 

bloc nr. 2 1-6 commissie  ↓  

Artikel 2, § 1, na 

punt 3 

8 Verts/ALE  -  

artikel 2, na § 1 10 Verts/ALE  -  

Bijlage II 9 Verts/ALE  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 375, 161, 60 

 

 

14. Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt 

Verslag: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 22 1 meer dan 76 

leden 

HS - 274, 384, 42 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 49 2 meer dan 76 

leden 

HS - 185, 495, 22 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 360, 297, 47 

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  



 

P8_PV(2016)09-13(VOT)_NL.doc 7 PE 588.681 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 541, 143, 7 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging G § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 454, 188, 61 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: § 58 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, §§ 49, 51 (2e deel), 51 (3e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: overw G, §§ 20, 31, 53, 57, 58, 60, 73, 59 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 53 

1e deel "waarschuwt dat voorzienings- en klimaatdoelstellingen niet door elkaar mogen 

worden gehaald;" 

2e deel "dringt aan op een consequente versterking van de ETS en een flexibilisering van de 

marktstructuur, zodat de CO2- en brandstofprijzen er voortaan sterker toe kunnen 

bijdragen dat de hernieuwbare energiebronnen terrein winnen;" 

 
ENF: 

§ 55 

1e deel "wenst, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, dat de lidstaten bij de 

verdere uitbreiding van de productie van hernieuwbare energie gecoördineerd te 

werk gaan, te beginnen op regionaal niveau, om het rendement van de energiemarkt 

te verhogen en zo de gezamenlijke Europese doelstellingen te halen en de stabiliteit 

van het net te vergroten; is van mening dat een lidstaat geen unilaterale besluiten met 

grote gevolgen voor de buurlanden mag nemen zonder een brede discussie of 

samenwerking op regionaal of EU-niveau; herinnert eraan dat hernieuwbare 

energiebronnen meestal een sterke lokale component bevatten;" 

2e deel "verzoekt de Commissie om werk te maken van een sterker op convergentie gericht 

Europees kader voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen;" 

 
§ 70 

1e deel "merkt op dat een doeltreffende, objectieve en voortdurende monitoring van de 

Europese energiemarkten belangrijk is aangezien dit een belangrijk instrument is om 

te zorgen voor een echte interne energiemarkt die wordt gekenmerkt door vrije 

concurrentie, correcte prijssignalen en voorzieningszekerheid;" 

2e deel "onderstreept dat het ACER in dit verband een belangrijke rol speelt en kijkt uit naar 

het standpunt van de Commissie inzake nieuwe en sterkere bevoegdheden voor het 

ACER bij grensoverschrijdende vraagstukken;" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "technologisch neutraal moeten zijn en" 

2e deel deze woorden 

 
EFDD: 

§ 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zuiver nationale, niet op de markt gebaseerde" 

2e deel deze woorden 

 
§ 30 

1e deel "beklemtoont dat het nodig is om de uitrol van energieopslagsystemen te bevorderen 

en een gelijk speelveld tot stand te brengen waar energieopslag kan concurreren met 

andere flexibiliteitsmogelijkheden;" 

2e deel "dankzij een technologieneutrale structuur van de energiemarkt;" 

 
§ 44 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zeer efficiënte, moderne gascentrales," 

2e deel deze woorden 
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§ 54 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onderstreept dat bij afwijking van de door de 

exploitant ingediende dienstregeling een adequate compensatieprijs voor de energie 

in rekening moet worden gebracht;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 66 

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

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zodat subsidies voor rijpe hernieuwbare 

technologieën geleidelijk kunnen worden afgebouwd" en "en dat de gevolgen voor 

energie-intensieve bedrijfstakken en het risico van koolstoflekkage tot een minimum 

worden beperkt" 

2e deel "zodat subsidies voor rijpe hernieuwbare technologieën geleidelijk kunnen worden 

afgebouwd" 

3e deel "en dat de gevolgen voor energie-intensieve bedrijfstakken en het risico van 

koolstoflekkage tot een minimum worden beperkt" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1e deel "wijst erop dat de lidstaten in het 2020-kader concrete, kwantitatieve doelstellingen 

moeten halen met betrekking tot het percentage hernieuwbare energie in hun totale 

energieverbruik, los van de marktontwikkeling, en benadrukt daarom dat het van 

belang is hernieuwbare energie te bevorderen met maatregelen die zich richten op 

concurrentie en kostenefficiëntie, waarbij moet worden bedacht dat er vele 

uiteenlopende technologieën voor hernieuwbare energie zijn die zich in 

verschillende stadia van maturiteit bevinden en verschillende kenmerken vertonen, 

zodat ze niet over één kam kunnen worden geschoren;" 

2e deel "herinnert aan de belangrijke rol van de EU-regeling voor emissiehandel (ETS) in dit 

verband" 

3e deel "en beschouwt investeringsbevordering als marktconformer dan vaste 

teruglevertarieven en algemene voorrangsregelingen;" 
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15. EU-strategie voor verwarming en koeling 

Verslag: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 615, 62, 19 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 582, 114, 7 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 614, 72, 17 

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 391, 285, 27 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 534, 124, 42 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 98 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging K § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging T § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging V § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 550, 66, 87 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
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Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: overw K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: overw T, §§ 27, 69 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

overweging V 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat aardgas en LPG op grote schaal worden 

gebruikt om aan deze vraag te voldoen en dat dit gebruik zou kunnen worden 

geoptimaliseerd door zeer efficiënte energieopslag" 

2e deel deze woorden 

 
§ 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt dat hybride verwarmingssystemen, die 

warmte verschaffen uit twee of meer energiebronnen, de groeiende rol van 

hernieuwbare verwarming kunnen bevorderen, met name in bestaande gebouwen 

waar ze kunnen worden ingebouwd zonder dat daarvoor uitgebreide renovatie nodig 

is;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 41 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bijvoorbeeld de in diepzeemijnen opgeslagen 

warmte" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 48 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op lokaal niveau (zoals stadsverwarming) of op 

microniveau (zoals geothermische en zonne-energiesystemen)" 

2e deel deze woorden 

 
§ 52 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een duidelijk streefdoel voor organische recyclage 

vast te stellen, teneinde" 

2e deel deze woorden 

 
§ 92 

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

2e deel deze woorden 

 
ENF: 

§ 56 

1e deel "is van oordeel dat de lidstaten dringend maatregelen moeten nemen om voor de 

verbranding van vaste fossiele brandstoffen en organisch afval gebruikte 

lagetemperatuurketels, die tijdens het verbrandingsproces allerlei schadelijke stoffen 

in de atmosfeer uitstoten, geleidelijk af te schaffen;" 

2e deel "is van mening dat de lidstaten zo waar mogelijk de geleidelijke afschaffing van 

oude en inefficiënte houthaarden in dichtbebouwde steden en gemeenten moeten 

aanmoedigen en de vervanging ervan door moderne, efficiënte, milieuvriendelijke en 

alternatieven die de gezondheid niet schaden, moeten vergemakkelijken in 

combinatie met bewustmaking over mogelijke gezondheidsrisico's en best practices 

ten aanzien van houtvuren;" 
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EFDD: 

§ 28 

1e deel "en stadsverwarming" 

2e deel deze woorden 
 

 

16. Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's 

Verslag: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: résolution  

(ensemble du texte) 

HS + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Een EU-strategie voor het Alpengebied 

Verslag: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 564, 114, 26 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 521, 155, 27 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

na § 36 1 meer dan 76 

leden 

HS - 143, 548, 13 

2 meer dan 76 

leden 

HS - 146, 519, 36 

3 meer dan 76 

leden 

HS - 190, 504, 6 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 43 4 meer dan 76 

leden 

HS - 189, 489, 27 

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 521, 78, 107 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2e deel), 20, amendementen 1, 2, 3, 4 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 47 

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

2e deel dit woord 

 
EFDD: 

§ 18 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de deelnemende landen in dit verband 

stimulansen te creëren voor de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen;" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Mercedes Bresso diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 31: 

"31. pleit voor diversificatie van het toeristisch aanbod door de ontwikkeling van een nieuwe 

toeristische mogelijkheden die aan de regionale kenmerken zijn aangepast en gebruik maken van 

regionale middelen, bijvoorbeeld toeristische themaparken en -routes, culinair- en wijntoerisme, 

gezondheids- en sport- en educatief toerisme, teneinde het toeristenseizoen te verlengen en de druk op 

de infrastructuur te verlichten en het hele jaar door werkgelegenheid in de toeristische sector te 

verschaffen, alsook boerderijtoerisme om bezoekers te lokken naar plattelandsactiviteiten en 

activiteiten in verband met de wilde flora en fauna, in hotels in andere dan de gebruikelijke 

bestemmingen, en het concurrentievermogen en de duurzaamheid van toeristische bestemmingen te 

vergroten; steunt het promoten van toeristische activiteiten die beter aangepast zijn aan de 

klimaatverandering en beter zijn voor het milieu; benadrukt ook dat het noodzakelijk is de coördinatie 

van de bergreddingsdiensten te ondersteunen en te versterken;" 
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18. EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp 

Verslag: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 421, 244, 33 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so  mondeling 

gewijzigd 

1 +  

2 -  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 511, 129, 61 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en voornamelijk ten doel moet hebben de echte 

oorzaken van verarming in de landen van oorsprong te onderzoeken en op te lossen, 

zoals de plundering van natuurlijke rijkdommen en uitbuiting van mensen door 

multinationale ondernemingen, landroof, de steun van de EU-lidstaten aan 

autocratische en corrupte regeringen, wapenhandel en de verderfelijke gevolgen van 

de betaling van de buitenlandse schuld; 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "rechtstreeks" en "maar dat 

vredeshandhavingsoperaties met ontwikkelingsdoelstellingen niet uitdrukkelijk 

uitgesloten zijn; herinnert er voorts aan dat de artikelen 209 en 212 VWEU de 

financiering van capaciteitsopbouw in de veiligheidssector niet uitdrukkelijk 

uitsluiten;" 

2e deel "rechtstreeks" 

3e deel "maar dat vredeshandhavingsoperaties met ontwikkelingsdoelstellingen niet 

uitdrukkelijk uitgesloten zijn; herinnert er voorts aan dat de artikelen 209 en 212 

VWEU de financiering van capaciteitsopbouw in de veiligheidssector niet 

uitdrukkelijk uitsluiten;" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is van mening dat een dergelijk fonds moet zorgen 

voor meerwaarde ten opzichte van de bestaande financieringsbronnen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wijst op de meerwaarde van het samenvoegen van 

een groot aantal nationale bijdragen op het niveau van de Unie, naast aanzienlijke 

bijdragen van de externe financieringsinstrumenten en het Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF);" 

2e deel deze woorden 
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§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "herinnert eraan dat de financiering van het EUTF 

moet worden uitgevoerd en geëvalueerd op grond van ODA-criteria en dat alle 

uitgaven waarvoor deze vereiste niet geldt, moeten worden gefinancierd uit 

verschillende bronnen die zijn samengebracht in het EUTF; benadrukt in dit verband 

dat het belangrijk is om middelen uit verschillende bronnen en van uiteenlopende 

donoren samen te brengen, en herinnert eraan dat de hefboomwerking een van de 

voornaamste redenen is voor de oprichting van dit instrument voor zulke 

verschillende en heterogene doeleinden;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 12 

1e deel "beklemtoont dat het gebruik van het EOF ter financiering van het EUTF voor 

Afrika gevolgen kan hebben voor de steunontvangende Afrikaanse landen die niet 

worden gedekt door het EUTF, en met name de landen die tot de minst ontwikkelde 

landen (MOL's) behoren;" 

2e deel "waarschuwt voor het gevaar dat het zwaartepunt van de steun meer en meer buiten 

de armste landen komt te liggen, terwijl zij het minst toegang hebben tot andere 

financieringsbronnen;" 

 
§ 14 

1e deel "is van mening dat het EUTF voor Afrika moet bijdragen aan de ontwikkeling in 

landen van doorreis en oorsprong van migranten, de versterking en verbetering van 

de lokale openbare diensten (sociale diensten, gezondheid, onderwijs, voeding, 

cultuur) en van de politieke participatie en het bestuur, voornamelijk aan de hand 

van gemeenschapsgerichte projecten; vindt dat het fonds moet bijdragen aan de 

ontwikkeling van werkgelegenheid in lokale sectoren, waarbij de mensenrechten en 

het milieu worden geëerbiedigd; meent in dit kader dat lokale overheden als 

volwaardige partners moeten worden geraadpleegd zolang doeltreffendheid en goed 

bestuur volledig gegarandeerd zijn, in overeenstemming met de beginselen van de 

doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, en dat zij eveneens de belangrijkste actoren 

moeten zijn die belast zijn met de openbare dienstverlening op lokaal niveau; is van 

oordeel dat het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties 

(ngo's) en internationale organisaties en diasporagemeenschappen een sleutelrol 

moeten spelen bij het aanpakken van de diepere oorzaken van migratie en het 

verbeteren van de lokale diensten;" 

2e deel "pleit voor open en participatieve raadplegingsprocessen vóór de vastlegging van 

projecten, als essentiële bijdrage tot de beoordeling van de ontwikkelingsbehoeften;" 

 

 
§ 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met name op de gebieden onderwijs, 

beroepsopleiding, gezondheid en voeding, voedselzekerheid, water en riolering, die 

stuk voor stuk cruciaal zijn voor het verhogen van de inclusiviteit, de 

zelfverwezenlijking en het verbeteren van het welzijn van de plaatselijke bevolking 

en met name jongeren" en "en het bieden van betere en meer billijke en duurzame 

diensten aan de gehele bevolking;" 

2e deel "met name op de gebieden onderwijs, beroepsopleiding, gezondheid en voeding, 

voedselzekerheid, water en riolering, die stuk voor stuk cruciaal zijn voor het 

verhogen van de inclusiviteit, de zelfverwezenlijking en het verbeteren van het 

welzijn van de plaatselijke bevolking en met name jongeren" 

3e deel "en het bieden van betere en meer billijke en duurzame diensten aan de gehele 

bevolking;" 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met name betreffende de doeltreffende 

tenuitvoerlegging van terugkeer- en overnameovereenkomsten" en "de transparantie 

van het fonds te verbeteren en onderstreept dat toezicht op en beoordeling van de 

gefinancierde projecten en programma's essentieel zullen zijn om" 

2e deel "met name betreffende de doeltreffende tenuitvoerlegging van terugkeer- en 

overnameovereenkomsten" 

3e deel "de transparantie van het fonds te verbeteren en onderstreept dat toezicht op en 

beoordeling van de gefinancierde projecten en programma's essentieel zullen zijn 

om" 

 
§ 35 

1e deel "wijst erop dat het EUTF voor Afrika is opgezet na de top van Valletta van 

Afrikaanse en Europese staatshoofden en regeringsleiders over migratiekwesties; 

roept de Commissie op het Parlement een overzicht te geven van de concrete acties 

die na deze top zijn genomen, met name op het gebied van ontwikkeling, de strijd 

tegen mensensmokkelaars en de ondertekening van terugkeer-, overname- en 

herintegratieovereenkomsten;" 

2e deel "roept de Raad op de Commissie de nodige mandaten te verlenen om dergelijke 

overeenkomsten te sluiten met de landen die met het EUTF te maken hebben;" 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1e deel "betreurt dat deze werkwijze ertoe leidt dat de begrotingsautoriteit wordt omzeild en 

de eenheid van de begroting wordt ondermijnd; wijst erop dat met de invoering van 

dit ad-hocinstrument wordt erkend dat de financiering van het meerjarig financieel 

kader (MFK) 2014-2020 te beperkt is; herinnert eraan dat de begroting van de Unie 

voor 85 % steunt op de bijdragen van de lidstaten; is van mening dat de oprichting 

van het EUTF in feite neerkomt op een herziening van de maxima van het huidige 

MFK, door de bijdragen van de lidstaten te verhogen;" 

2e deel "benadrukt daarom dat de invoering van financieringsinstrumenten buiten de EU-

begroting slechts bij wijze van uitzondering mag plaatsvinden, aangezien de 

begrotingsautoriteit hierbij wordt gepasseerd en de eenheid van de begroting wordt 

ondermijnd; betreurt dat het Parlement niet vertegenwoordigd is in de strategische 

raad, ondanks het feit dat aanzienlijke bedragen worden geleverd door de EU-

begroting; roept ertoe op om de begrotingsautoriteit uit te nodigen om zitting te 

nemen in de strategische raad;" zonder de woorden: "aangezien de 

begrotingsautoriteit hierbij wordt gepasseerd en de eenheid van de begroting wordt 

ondermijnd;" 

3e deel "aangezien de begrotingsautoriteit hierbij wordt gepasseerd en de eenheid van de 

begroting wordt ondermijnd;" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten" 

2e deel "en seksuele en reproductieve gezondheid" 

3e deel "en rechten" 

 

Diversen 

Ignazio Corrao heeft de volgende mondelinge amendementen voorgesteld: 

§ 4 

"4. benadrukt dat de vluchtigheid van de vrijwillige bijdragen en dringt er bij de lidstaten op aan hun 

toezeggingen na te komen en hun bijdrage snel met die van de Unie in overeenstemming te brengen 

om het EUTF tot volledige ontplooiing te laten komen, en zich niet tot het minimum voor het 

verkrijgen van stemrechten in de strategische raad te beperken;" 

 

§ 13 

"13. betreurt ten zeerste dat, ondanks het blijvende belang van de ODA voor de MOL's, het toch al 

lage niveau van ontwikkelingshulp aan de MOL's in 2014 voor het tweede jaar op rij is gedaald en dat 

het aandeel van de aan deze landen toegewezen steun het laagst is in tien jaar; roept de Commissie en 

de lidstaten bijgevolg op ervoor te zorgen dat de steun voor de armste landen niet wordt verlaagd om 

de kosten van de huidige crises te dekken;" 

 

§ 15 

"15. herinnert eraan dat de regionale en lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en ngo's 

natuurlijke partners zijn voor een doeltreffend ontwikkelingsbeleid, en dat een voortdurende dialoog 

met de nationale autoriteiten en de lokale gemeenschappen essentieel is om gezamenlijke strategieën 

en prioriteiten vast te stellen en een wetenschappelijk onderbouwde aanpak bij de tenuitvoerlegging 

van het fonds mogelijk te maken, vooral in landen die blijk geven van ontoereikende garanties voor 

goed bestuur en transparantie;  roept op tot de naleving van het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel 

van eigen inbreng, ook op dit werkterrein; benadrukt dat de lokale overheidsorganen, het lokale 

maatschappelijk middenveld en internationale organisaties sterk moeten worden betrokken bij de 

plannings-, uitvoerings-, en evaluatiefase van het EUTF; verzoekt de Commissie om de procedures 

voor raadpleging van deze belanghebbenden te verduidelijken en te formaliseren om hun 

daadwerkelijke deelname aan de besprekingen in de operationele comités te garanderen, met 

duidelijke en transparante subsidiabiliteitscriteria;" 
 

§ 32 

"32. herinnert eraan dat het migratiebeleid van de EU in de eerste plaats gericht moet zijn op de 

aanpak van de diepere oorzaken van migratie; ; herinnert eraan dat het migratiebeleid van de EU moet 

bijdragen aan het scheppen van vrede en stabiliteit en het bevorderen van economische ontwikkeling, 

in lijn met de doelstellingen 3, 4 en 5, streefdoel 7 van doelstelling 10, en doelstelling 16 van de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Agenda 2030 door nauwer samen te werken 

met derde landen aan stimulansen voor terugkeer en herintegratie in de landen van oorsprong van 

migranten (ook hoogopgeleide migranten) en voor vrijwillige terugkeer en overname, zodat hun 

kansen worden uitgebreid;" 
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19. Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het 

evenwicht tussen werk en gezinsleven 

Verslag: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ES + 353, 320, 22 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 412, 239, 47 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 411, 200, 84 

3/HS + 408, 196, 86 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 656, 29, 6 

2/HS + 366, 274, 44 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  



 

P8_PV(2016)09-13(VOT)_NL.doc 22 PE 588.681 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 545, 100, 52 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 285, 334, 80 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 637, 33, 28 

2/HS + 396, 297, 5 

3/HS + 545, 122, 26 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/HS + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 625, 54, 23 

2/HS + 519, 84, 87 

3/HS + 426, 205, 59 

4/HS + 637, 16, 34 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 353, 314, 32 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 305, 332, 60 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 565, 123, 12 

2 +  

3/HS + 598, 82, 16 

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 631, 53, 11 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES - 335, 343, 18 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 416, 224, 56 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 592, 21, 79 

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 415, 207, 72 

overweging D § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 591, 9, 90 

overweging E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 619, 62, 13 

2/HS - 296, 380, 8 

overweging G § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging H § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overweging K § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overweging M § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 350, 337, 6 

overweging Q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 331, 346, 16 

overweging S § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging T § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging V § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overweging Ab § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging Af § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 337, 269, 87 

overweging Ag § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 622, 17, 54 

2/HS + 433, 182, 74 

overweging Ai § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 338, 323, 28 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 443, 123, 100 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: overw D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: overw E, Af, Ag, §§ 31 (3e en 6e deel), 35, 37 (2e deel), 49, 26 (1e en 3e deel), 52, 

66 

EFDD: overw C (3e deel), §§ 7 (2e deel), 8 (2e en 3e deel), 18, 59 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: overw C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: overw M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: overw G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 47 

1e deel "wijst erop dat het evenwicht tussen werk en privéleven moet zijn gebaseerd op de 

rechten van de werknemer en zekerheid op de arbeidsmarkt, evenals op het recht op 

verlof zonder dat dit wordt beperkt door hogere eisen aan mobiliteit en flexibiliteit;" 

2e deel "benadrukt het feit dat toegenomen flexibiliteit ertoe kan leiden dat de huidige 

discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in de vorm van lagere lonen en 

atypische arbeidsovereenkomsten evenals een onevenredige verantwoordelijkheid 

voor onbetaalde huishoudelijke werkzaamheden toeneemt als dit niet voorafgegaan 

wordt door een duidelijk perspectief van gendergelijkheid;" 

 
PPE: 

overweging E 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "maar dat het zeker niet voldoende ambitieus is;" 

2e deel deze woorden 

 
overweging Q 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(nulurencontracten, tijdelijk werk, uitzendwerk, 

deeltijdwerk enz.)" 

2e deel deze woorden 

 
§ 56 

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

2e deel deze woorden 

 
§ 60 

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

2e deel deze woorden 

 
ALDE: 

overweging A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "gezinsvriendelijk beleid van belang is voor het 

stimuleren van positieve demografische ontwikkelingen, omdat" 

2e deel deze woorden 

 
overweging I 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een nieuwe organisatie van het arbeidsleven die 

gestoeld is op kwaliteit," 

2e deel deze woorden 
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overweging S 

1e deel "overwegende dat het van van alle beroepsgroepen vooral de vrouwelijke 

zelfstandigen en ondernemers zijn die grote moeite hebben om werk en privéleven te 

combineren;" 

2e deel "overwegende dat vrouwen die ondernemer willen worden heel vaak moeilijk 

toegang tot krediet krijgen aangezien de financiële tussenpersonen aarzelen om hen 

een lening toe te kennen omdat zij menen dat vrouwen sterker blootgesteld zijn aan 

risico's en minder goed in staat zijn om de onderneming te doen groeien;" 

 
overweging Ab 

1e deel "overwegende dat Europa het continent is met het hoogste aantal oudere burgers en 

een vergrijzingsproces dat de komende decennia nog zal aanhouden; overwegende 

dat veel lidstaten onvoldoende faciliteiten voor langdurige zorg hebben om tegemoet 

te komen aan de toenemende zorgbehoefte en de stagnering dan wel afname van de 

indicator "gezonde levensjaren";" 

2e deel "overwegende dat de meeste banen die worden gecreëerd in de sector van de formele 

thuiszorg voor oudere familieleden gepaard gaan met lage lonen en lage 

opleidingseisen" 

 
§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: " gelijk zijn wat individuele rechten betreft en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 21 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "betaalbare hoogwaardige" 

2e deel deze woorden 

 
§ 24 

1e deel "vraagt de lidstaten om invoering van proactief beleid en passende investeringen die 

erop gericht en ontworpen zijn om, in overeenstemming met artikel 27 van het 

Europees Sociaal Handvest, ondersteuning te bieden aan vrouwen en mannen die na 

perioden van gezins- en zorgverlof op de arbeidsmarkt binnenkomen, opnieuw een 

baan zoeken, aan het werk willen blijven of carrière willen maken; benadrukt met 

name dat gezorgd moet worden voor de mogelijkheid van terugkeer in dezelfde of 

een gelijkwaardige of vergelijkbare functie, bescherming tegen ontslag of minder 

gunstige behandeling wegens zwangerschap of het aanvragen of nemen van verlof 

om gezinsredenen, alsmede een periode van bescherming na terugkeer, om de 

herintreding te vergemakkelijken;" 

2e deel "herinnert eraan dat wijziging van werkroosters en/of de arbeidsorganisatie (met 

inbegrip van de verplichting voor de werkgever om eventuele weigeringen te 

rechtvaardigen) en deelname aan opleidingen eveneens gewaarborgd moeten zijn;" 

 
GUE/NGL: 

overweging V 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "of gedeeltelijk", "niet-overdraagbaar" en 

"behoorlijk"; 

2e deel "of gedeeltelijk" 

3e deel "niet-overdraagbaar" en "behoorlijk"; 

 
§ 37 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te overwegen" 

2e deel deze woorden 
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§ 41 

1e deel "verzoekt de lidstaten steun te verlenen aan fiscale beleidsmaatregelen als een 

krachtig middel ter bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven en van 

de werkgelegenheid voor vrouwen" 

2e deel "door het invoeren van een belastingkrediet voor kinderopvang en zorg voor ouderen 

of andere zorgbehoevenden op basis van fiscale stimuleringsmaatregelen en 

voordelen;" 

 
§ 51 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vooral in de opkomende "smart working" digitale 

omgeving" 

2e deel deze woorden 

 
§ 55 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de bedrijfsproductiviteit/rentabiliteit" 

2e deel deze woorden 

 
EFDD: 

§ 7 

1e deel "vraagt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat in relevant beleid en 

maatregelen rekening wordt gehouden met de groeiende diversiteit van 

gezinsverhoudingen" 

2e deel "waaronder partnerschapsovereenkomsten en ouderschaps- en 

grootouderschapsregelingen, en met de diversiteit van de maatschappij in haar 

geheel, en er in het bijzonder op toe te zien dat kinderen niet worden 

gediscrimineerd op grond van de huwelijkse staat van hun ouders of hun 

gezinssituatie;" "verzoekt de lidstaten om wederzijdse erkenning van juridische 

documenten om zo uitvoering te geven aan het vrij verkeer zonder discriminatie;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals een kindergarantie" 

2e deel deze woorden 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van de individualisering van het recht op 

verlofregelingen en" 

2e deel "van de individualisering" 

3e deel "van het recht op verlofregelingen en" 
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§ 34 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een richtlijn inzake vaderschapsverlof, met een 

verplicht volledig betaald vaderschapsverlof van ten minste twee weken;" "een 

richtlijn inzake verlof voor verzorgers, als aanvulling op de verstrekking van 

professionele zorg, waarmee werkende personen in staat worden gesteld om zorg te 

dragen voor zorgbehoevenden en waarmee de verzorger een aangepaste vergoeding 

en gepaste sociale bescherming ontvangt; dringt aan op flexibiliteit die uitgaat van 

de werknemer en op voldoende stimulansen voor mannen om zorgverlof op te 

nemen;" en "in alle lidstaten geldende minimumnormen om tegemoet te komen aan 

de specifieke behoeften van adoptieouders en geadopteerde kinderen en hen dezelfde 

rechten toe te kennen als biologische ouders;" 

2e deel "een richtlijn inzake vaderschapsverlof, met een verplicht volledig betaald 

vaderschapsverlof van ten minste twee weken;" 

3e deel "een richtlijn inzake verlof voor verzorgers, als aanvulling op de verstrekking van 

professionele zorg, waarmee werkende personen in staat worden gesteld om zorg te 

dragen voor zorgbehoevenden en waarmee de verzorger een aangepaste vergoeding 

en gepaste sociale bescherming ontvangt; dringt aan op flexibiliteit die uitgaat van 

de werknemer en op voldoende stimulansen voor mannen om zorgverlof op te 

nemen;" zonder de woorden: "flexibiliteit die uitgaat van de werknemer en" 

4e deel "flexibiliteit die uitgaat van de werknemer en" 

5e deel "in alle lidstaten geldende minimumnormen om tegemoet te komen aan de 

specifieke behoeften van adoptieouders en geadopteerde kinderen en hen dezelfde 

rechten toe te kennen als biologische ouders;" 

 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de daarop volgende bezuinigingsmaatregelen" 

en "positieve beleidsmaatregelen alsmede stimulansen in te voeren om de 

demografische vernieuwing te stimuleren" 

2e deel "en de daarop volgende bezuinigingsmaatregelen" 

3e deel "positieve beleidsmaatregelen alsmede stimulansen in te voeren om de 

demografische vernieuwing te stimuleren" 

 
§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en roept de Commissie op met een nieuw, 

ambitieus voorstel met hoge normen te komen, in nauwe samenwerking met de 

sociale partners en in overleg met het maatschappelijk middenveld, teneinde een 

betere combinatie van werk en privéleven te waarborgen;" "alleenstaande moeders" 

en "moeders die borstvoeding geven" 

2e deel "en roept de Commissie op met een nieuw, ambitieus voorstel met hoge normen te 

komen, in nauwe samenwerking met de sociale partners en in overleg met het 

maatschappelijk middenveld, teneinde een betere combinatie van werk en privéleven 

te waarborgen;" 

3e deel "alleenstaande moeders" en "moeders die borstvoeding geven" 
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overweging K 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat het huidige werkgelegenheids- 

en sociaal beleid, in combinatie met de opgelegde bezuinigingsmaatregelen, de groei 

en ontwikkeling in Europa belemmeren; overwegende dat dit beleid belemmert dat 

de in de Europa 2020-strategie opgenomen doelstelling van een arbeidsparticipatie 

voor vrouwen van 75% wordt behaald (momenteel 63,5%);" en " achterhaald is en" 

2e deel "overwegende dat het huidige werkgelegenheids- en sociaal beleid, in combinatie 

met de opgelegde bezuinigingsmaatregelen, de groei en ontwikkeling in Europa 

belemmeren; overwegende dat dit beleid belemmert dat de in de Europa 2020-

strategie opgenomen doelstelling van een arbeidsparticipatie voor vrouwen van 75% 

wordt behaald (momenteel 63,5%);" 

3e deel "achterhaald is en" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wetgevende en niet-wetgevende", "vraagt de 

Commissie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en indien de sociale 

partners geen overeenstemming kunnen bereiken, in het kader van de aangekondigde 

Europese pijler van sociale rechten een voorstel te doen voor een dergelijk pakket als 

onderdeel van het werkprogramma van de Commissie voor 2017;" "benadrukt dat 

wetgevingsvoorstellen de gelijkheid van mannen en vrouwen als rechtsgrondslag 

moeten omvatten;" en "werk te maken van een pijler van sociale rechten door" 

2e deel "wetgevende en niet-wetgevende" 

3e deel "vraagt de Commissie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en indien de 

sociale partners geen overeenstemming kunnen bereiken, in het kader van de 

aangekondigde Europese pijler van sociale rechten een voorstel te doen voor een 

dergelijk pakket als onderdeel van het werkprogramma van de Commissie voor 

2017;" en "werk te maken van een pijler van sociale rechten door" 

4e deel "benadrukt dat wetgevingsvoorstellen de gelijkheid van mannen en vrouwen als 

rechtsgrondslag moeten omvatten;" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten om speciale maatregelen te treffen en uit te 

voeren ter ondersteuning van de meest benadeelde groepen" 

2e deel "of zij die momenteel zijn uitgesloten van bestaande wetgeving en beleid" 

3e deel "zoals alleenstaande ouders, ongehuwde paren, paren van hetzelfde geslacht, 

migranten, zelfstandigen of zogenoemde "meewerkende echtgenoten", en gezinnen 

met een of meer gehandicapte gezinsleden;" 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "omkering van de bewijslast" en "op eigen initiatief 

formele onderzoeken op het gebied van gelijkheid kunnen uitvoeren en" 

2e deel "omkering van de bewijslast" 

3e deel "op eigen initiatief formele onderzoeken op het gebied van gelijkheid kunnen 

uitvoeren en" 
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overweging Ag 

1e deel "overwegende dat een gericht arbeidsmarktbeleid en een beleid inzake evenwicht 

tussen werk en privéleven vereist zijn om aandacht te schenken aan de 

intersectionele belemmeringen op het gebied van het evenwicht tussen werk en 

privéleven en werkzekerheid waar kwetsbare vrouwen mee te maken hebben" 

2e deel "waaronder vrouwen met een handicap, jonge vrouwen, vrouwelijke migranten en 

vluchtelingen, vrouwen die tot een etnische minderheid behoren en LGBTI-

vrouwen;" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en deze strategie via het Europees semester ten 

uitvoer te leggen" 

2e deel deze woorden 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1e deel "dringt aan op betere coördinatie van de verschillende soorten verlof op lidstaat- en 

EU-niveau, in samenwerking met de sociale partners;" 

2e deel "wijst erop dat betere toegang tot de verschillende soorten verlof mensen 

vooruitzicht biedt op verlof in verschillende levensfasen en aldus de 

arbeidsparticipatie, de algemene efficiëntie en het werkplezier ten goede komt; 

merkt op dat wanneer er geen bepalingen voor verlof bestaan of wanneer de 

bestaande bepalingen als onvoldoende worden beschouwd, de sociale partners een 

rol kunnen spelen bij het vaststellen van nieuwe bepalingen of het actualiseren van 

bestaande bepalingen voor moederschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof;" 

3e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten het beleid inzake verlof tegen het licht te 

houden om ruimte te bieden voor de rol van werkende grootouders die de zorg voor 

kleinkinderen op zich nemen;" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1e deel "vraagt de Commissie een uitvoeringsverslag over de ouderschapsverlofrichtlijn te 

publiceren; en spoort de Commissie en de sociale partners ertoe aan te overwegen de 

minimumduur van betaald ouderschapsverlof met een passende periode te verlengen 

van vier tot ten minste zes maanden, met een adequaat vervangend inkomen en 

sociale bescherming, en de leeftijd van het kind waarvoor ouderschapsverlof kan 

worden gevraagd, te verhogen; onderstreept dat ouders het verlof naar keuze in 

delen of in één keer moeten kunnen opnemen; dringt er bij de lidstaten en de sociale 

partners op aan hun systemen voor financiële vergoeding voor ouderschapsverlof te 

herzien om ervoor te zorgen dat deze vergoeding als volwaardig vervangend 

inkomen kan dienen, dat als stimulans fungeert en ook mannen aanmoedigt om 

langer ouderschapsverlof op te nemen dan de in de richtlijn vastgelegde 

minimumduur;" 

2e deel "herhaalt dat ouderschapsverlof verdeeld zou moeten worden tussen de ouders" 

zonder het woord "gelijkelijk" 

3e deel "gelijkelijk" 

4e deel "en dat een aanzienlijk deel van het verlof niet-overdraagbaar zou moeten zijn" 

zonder de woorden "een aanzienlijk deel van" en "niet-" 

5e deel "dat een aanzienlijk deel van" 

6e deel "niet-" 

7e deel "onderstreept dat beide ouders een gelijke behandeling moeten krijgen wat betreft de 

rechten op inkomsten en de duur van het verlof;" 
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ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1e deel "roept de lidstaten ertoe op via het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving 

"zorgkredieten" in te voeren voor vrouwen en mannen" zonder de woorden 

"zorgkredieten" en "het arbeidsrecht en" 

2e deel "zorgkredieten" en "het arbeidsrecht en" 

3e deel "in de vorm van gelijkwaardige perioden voor het opbouwen van pensioenrechten, 

met als doel mensen die een tijd niet werken om informele, onbetaalde zorg te 

verstrekken aan een persoon te hunnen laste of een familielid, te beschermen en de 

bijdrage die deze mantelzorgers leveren aan de samenleving te erkennen;" 

4e deel "dringt er bij de lidstaten op aan beste praktijken op dit gebied uit te wisselen;" 

 
§ 49 

1e deel "benadrukt enerzijds dat het evenwicht tussen werk en privéleven moet zijn 

gebaseerd op de rechten van de werknemer en zekerheid op de arbeidsmarkt, evenals 

op het recht op verlof zonder dat dit wordt beperkt door hogere eisen aan mobiliteit 

en flexibiliteit; wijst anderzijds op de verschillen in persoonlijke en 

gezinsomstandigheden van elke werknemers en is dan ook van mening dat 

werknemers gebruik zouden moeten kunnen maken van flexibele arbeidsregelingen 

zodat zij deze kunnen toesnijden op specifieke situaties in de loop van hun leven;" 

zonder de woorden "dat het evenwicht tussen werk en privéleven moet zijn 

gebaseerd op de rechten van de werknemer en zekerheid op de arbeidsmarkt, evenals 

op het recht op verlof zonder dat dit wordt beperkt door hogere eisen aan mobiliteit 

en flexibiliteit;" 

2e deel "dat het evenwicht tussen werk en privéleven moet zijn gebaseerd op de rechten van 

de werknemer en zekerheid op de arbeidsmarkt, evenals op het recht op verlof 

zonder dat dit wordt beperkt door hogere eisen aan mobiliteit en flexibiliteit;" 

3e deel "is van mening dat een dergelijke werknemergerichte flexibiliteit tot een grotere 

arbeidsparticipatie van vrouwen kan leiden; onderstreept dat werknemers en 

werkgevers een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het ontwerpen en 

afstemmen van de meest geschikte regelingen; vraagt de Commissie de situatie in de 

lidstaten met betrekking tot het "recht op flexibele arbeidsregelingen" in kaart te 

brengen;" 

 
§ 54 

1e deel "wijst erop dat te lange en onregelmatige werktijden, te korte rustperioden, onzekere 

banen en de buitensporige resultaten die van werknemers worden verlangd, 

belangrijke oorzaken zijn van de toename van stress, slechte fysieke en geestelijke 

gezondheid en het aantal arbeidsongevallen en beroepsaandoeningen; wijst erop dat 

variabele werktijden en voorspelbare werkuren een positieve invloed hebben op het 

evenwicht tussen werk en privéleven; verzoekt de lidstaten en de sociale partners om 

door middel van alle relevante wetgeving werktijden vast te stellen en een 

wekelijkse rustperiode te waarborgen; herinnert aan de verplichting van de 

Commissie om de tenuitvoerlegging van de werktijdenrichtlijn te volgen en te 

overwegen inbreukprocedures te starten tegen lidstaten die deze richtlijn niet 

toepassen;" zonder de woorden "wijst erop dat variabele werktijden en voorspelbare 

werkuren een positieve invloed hebben op het evenwicht tussen werk en 

privéleven;" 

2e deel "wijst erop dat variabele werktijden en voorspelbare werkuren een positieve invloed 

hebben op het evenwicht tussen werk en privéleven;" 

3e deel "beveelt in dit verband aan om nauwlettend toe te zien op de aan- en/of verkoop van 

bedrijven om de neerwaartse tendens in de regelgeving inzake werk- en rusttijden te 

doorbreken;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1e deel "wijst op het grote aantal werkende armen in Europa, en op het feit dat sommige 

mensen meer en langer moeten werken en zelfs meerdere banen moeten combineren 

om in hun levensonderhoud te voorzien;" 

2e deel "wijst erop hoe belangrijk het is dat een evenwicht tussen beroeps- en privéleven 

niet tot stand komt door het creëren van onzekere arbeidsvoorwaarden en steeds 

meer atypische arbeidsovereenkomsten; merkt op dat vrouwen 

oververtegenwoordigd zijn in atypische vormen van arbeid, wat leidt tot sociale en 

economische onzekerheid; merkt op dat er in alle lidstaten nog steeds een loonkloof 

bestaat tussen de brutolonen, wat niet alleen verband houdt met de verschillende 

kenmerken van de betrokken partijen, maar ook met de verschillende 

marktomstandigheden;" 

3e deel "benadrukt dat lonen moeten worden gebaseerd op de werkprestaties en de lokale 

kosten van levensonderhoud, en niet uitsluitend op kwantitatieve normen;" 

4e deel "roept de lidstaten en de sociale partners op een kader voor loonbeleid te 

ontwikkelen met doeltreffende maatregelen ter bestrijding van loondiscriminatie en 

ter waarborging van een adequaat loon voor alle werknemers, bijvoorbeeld door 

invoering van een minimumloon op nationaal niveau dat een waardig leven mogelijk 

maakt, overeenkomstig de nationale praktijken; verzoekt de lidstaten steun te 

verlenen aan collectieve onderhandelingen als belangrijke factor in de ontwikkeling 

van het loonbeleid;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1e deel "benadrukt dat alle vormen van discriminatie van vrouwen, waaronder 

gendersegregatie, de loon- en pensioenkloof, genderstereotypen en de aanzienlijke 

stress als gevolg van het combineren van werk en privéleven worden weerspiegeld 

in het grote aantal vrouwen dat fysiek inactief is en een enorme impact hebben op de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid van vrouwen;" 

2e deel "benadrukt andermaal het belang van de bestrijding van stereotypen door 

gendergelijkheid vanaf het basisonderwijs en tijdens alle leerfasen te bevorderen en 

te verdedigen;" 

3e deel "verzoekt de lidstaten en de sociale partners bewustmakings- en 

informatiecampagnes uit te voeren en te steunen evenals programma's die 

gendergelijkheid bevorderen en stereotypen bestrijden;" 

 
PPE, EFDD: 

overweging C 

1e deel "overwegende dat het traditionele beeld van de rol van de man, de vrouw en het 

kerngezin steeds meer wordt aangevochten" 

2e deel "nu het aantal eenoudergezinnen, gezinnen met partners van hetzelfde geslacht, 

minderjarige moeders, enz., in de EU almaar toeneemt;" 

3e deel "overwegende dat het niet erkennen van deze diversiteit discriminatie in de hand 

werkt en een negatieve invloed heeft op inwoners van de EU en hun gezinnen;" 

 


