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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. Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Sir Julian King 

Ontwerpbesluit (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: Benoeming van een lid 

van de Europese Commissie – 

Sir Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. De Filipijnen 

Ontwerpresoluties: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 

B8-1004/2016, B8-1008/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0990/2016  

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

na § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE ES + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

na visum 5 1 Verts/ALE  -  

na overweging K 2 Verts/ALE ES + 351, 259, 37 

na overweging M 5 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diversen 

Raffaele Fitto (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (PPE-Fractie) en Barbara Kappel zijn medeondertekenaar van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalië 

Ontwerpresoluties: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 

B8-1003/2016, B8-1007/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diversen 

Raffaele Fitto (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (PPE-Fractie) en Barbara Kappel zijn medeondertekenaar van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Ontwerpresoluties: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 

B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE ES + 344, 289, 19 

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Diversen 

Raffaele Fitto (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-0995/2016. 
 

 

5. Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde 

landen ***I 

Verslag: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

gehele tekst - 

bloc nr. 1 

33 commissie  +  

Bloc 2 1-32 commissie  ↓  

artikel 3, letter a § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

artikel 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

overweging 3 33DD commissie  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overweging 6 34S GUE/NGL  -  

33DD commissie  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

overweging 8 33DD commissie  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 494, 112, 50 

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: overwegingen 3, 8 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overweging 6 

1e deel "Er moet een veiliger Europees reisdocument voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen worden ingevoerd om de terugkeer en overname van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen te vergemakkelijken. De aangescherpte 

veiligheidskenmerken van dit document moeten de erkenning ervan door derde 

landen vergemakkelijken. Een dergelijk document moet de uitvoering van 

terugkeeroperaties in het kader van overnameovereenkomsten" en "ondersteunen" 

2e deel "of andere regelingen met derde landen, alsook in het kader van de 

terugkeergerelateerde samenwerking met derde landen die niet door formele 

overeenkomsten wordt geregeld," 

 
artikel 3, letter a 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onderscheidende kenmerken" 

2e deel deze woorden 
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6. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek 

worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I 

Verslag: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1DD commissie  +  

artikel 1, § 3, letter d 1DD commissie  +  

7 GUE/NGL  ↓  

artikel 2, § 1, letter f § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

artikel 3, § 2, letter b 1DD commissie  +  

8 GUE/NGL  ↓  

artikel 7, § 6, letter c 1DD commissie  +  

9 GUE/NGL  ↓  

artikel 15, § 1 1DD commissie so   

1 +  

2 +  

3 +  

artikel 19, § 11 2 S&D  +  

artikel 25, § 1 1DD commissie as -  

artikel 25, § 2, sub-§ 2 1DD commissie as -  

3 S&D ES + 558, 92, 1 

overweging 1 4 GUE/NGL  -  

overweging 13 1DD commissie  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overweging 24 6 GUE/NGL  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

(artikel 61, lid 2, 

van het Reglement) 

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: amendement 1DD (artikel 25, § 1); 1DD (artikel 25, § 2, sub-§ 2) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

artikel 2, § 1, letter f 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "kleine en middelgrote ondernemingen in de zin 

van artikel 4, lid 1, punt 13, van Richtlijn 2014/65/EU;" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 1DD (artikel 15, § 1) 

1e deel gehele tekst zonder lid 1, onder b) en c) 

2e deel lid 1, onder b) 

3e deel lid 1, onder c) 
 

 

 

 
 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_NL.doc 9 PE 588.683 

 

7. Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * 

Verslag: Ska Keller (A8-0236/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-3 

5-23 

commissie  +  

na overweging 2 24 GUE/NGL  -  

na overweging 3 4 commissie as +  

na overweging 6 25 GUE/NGL ES + 494, 148, 13 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 470, 131, 50 

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: amendement 4 
 

 

8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * 

Verslag: Laura Agea (A8-0247/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-8 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 460, 127, 61 
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9. Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in 

Johannesburg 

Ontwerpresolutie: B8-0987/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0987/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

 

10. Toepassing van de richtlijn postdiensten 

Verslag: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

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

opmerkingen 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

na overweging G 1 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-

financiering in een kapitaalmarktenunie 

Verslag: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 528, 77, 44 

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 1 

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

2e deel deze woorden 
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§ 19 

1e deel "is van oordeel dat een gezonde, stabiele en veerkrachtige banksector en 

kapitaalmarktenunie voorwaarden zijn voor het verbeteren van de toegang van kmo's 

tot financiering;" 

2e deel "wijst erop dat de verordening kapitaalvereisten (CRR) en de richtlijn 

kapitaalvereisten (CRD IV), en met name de grotere hoeveelheid en de kwalitateit 

van kapitaal, een directe reactie op de crisis zijn en de kern uitmaken van de 

hernieuwde stabiliteit van de financiële sector; juicht het toe dat de Commissie in het 

kader van de toetsing van de CRR prioritair aandacht wil besteden aan 

kredietverstrekking aan kmo's; neemt er kennis van dat de Commissie onderzoekt 

welke mogelijkheden lokale kredietverenigingen voor alle lidstaten kunnen bieden 

om hun activiteiten buiten het toepassingsgebied van de EU-regels inzake 

kapitaalvereisten voor banken te ontplooien; benadrukt dat prudentiële wetgeving 

voor kredietunies moet worden ontwikkeld, die zorgt voor zowel financiële 

stabiliteit als kansen voor kredietunies om kredieten tegen concurrerende tarieven te 

verstrekken;" 

 
§ 30 

1e deel "neemt nota van de maatregelen die de ECB op 10 maart 2016 heeft genomen, en 

met name van de nieuwe reeks van vier gerichte langerlopende 

herfinancieringstransacties (TLTRO II) ter stimulering van kredietverstrekking door 

banken aan de reële economie; benadrukt dat monetair beleid alléén onvoldoende is 

om groei en investeringen te stimuleren" 

2e deel "en dat dergelijk beleid gepaard moet gaan met passend fiscaal beleid en structurele 

maatregelen;" 
 

 

12. Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? 

Verslag: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 577, 35, 36 

2/HS + 448, 169, 25 

3/HS + 576, 52, 23 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so  mondeling 

gewijzigd 

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 461, 83, 108 

§ 56 2 meer dan 76 

leden 

ES + 327, 298, 18 

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 527, 117, 6 

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 80 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 262, 343, 40 

overweging K 1 meer dan 76 

leden 

 +  

overweging P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging T § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging Y § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 553, 69, 24 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2e deel), 68 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: overweging T 

S&D: § 80 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "hetgeen niet moet worden beschouwd als een 

positieve ontwikkeling in de zin dat het bijdraagt aan het 'toenemende aantal micro-

ondernemingen', maar juist tot onzekere arbeidsverhoudingen, ongunstige 

arbeidsvoorwaarden en gereduceerde of zelfs helemaal ontbrekende sociale 

bescherming leidt" en "door veel mensen in kwetsbare situaties te brengen, waardoor 

nieuwe sociale problemen ontstaan die moeten worden aangepakt;" 

2e deel "hetgeen niet moet worden beschouwd als een positieve ontwikkeling in de zin dat 

het bijdraagt aan het 'toenemende aantal micro-ondernemingen', maar juist tot 

onzekere arbeidsverhoudingen, ongunstige arbeidsvoorwaarden en gereduceerde of 

zelfs helemaal ontbrekende sociale bescherming leidt" 

3e deel "door veel mensen in kwetsbare situaties te brengen, waardoor nieuwe sociale 

problemen ontstaan die moeten worden aangepakt;" 

 
ECR: 

§ 80 

1e deel "onderstreept dat de uitzendbranche voor kmo's van bijzonder belang is en 

genuanceerd moet worden beoordeeld," 

2e deel "in het bijzonder voor wat betreft de tariefstelsels; spoort de Commissie en de 

lidstaten ertoe aan steun te geven aan alle vormen van tijdelijk werk, en in het 

bijzonder die welke bedoeld zijn als opstap naar vast werk;" 

 
overweging P 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een lage arbeidsmarktmobiliteit en" 

2e deel deze woorden 

 
EFDD: 

§ 31 

1e deel "wijst op de noodzaak om de investeringen in onderzoek, innovatie, 

hooggekwalificeerde opleiding en ontwikkeling te verhogen om de kwalitatieve 

groei en het werkgelegenheidspotentieel van Europese kmo's te stimuleren; 

benadrukt dat 75 miljard EUR is toegewezen aan de ondersteuning van kmo's in het 

kader van het kmo-loket van het EFSI;" 

2e deel "is verheugd over de succesvolle uitvoering van kmo-financiering vanuit het EFSI in 

de tot dusver goedgekeurde projecten;" 

 
§ 68 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in voorkomend geval en in het kader van de 

landenspecifieke aanbevelingen van het Europees semester," 

2e deel deze woorden 
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PPE: 

overweging Y 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de lidstaten of de derde" 

2e deel deze woorden 

 
§ 74 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en de" en "genomen maatregelen" 

2e deel deze woorden 

 
S&D: 

§ 18 

1e deel "wijst erop dat de regelgevingsdruk onevenredig veel hoger is voor zelfstandige 

ondernemers en micro-ondernemingen dan voor grotere bedrijven; is van mening dat 

maatregelen met betrekking tot "schijnzelfstandige werknemers" doelgericht moeten 

zijn" 

2e deel "en geen bijkomende regelgevingsdruk op de persoon mogen leggen;" 

 
§ 79 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat het in" en "ondubbelzinnig heeft aangegeven 

dat MVO in een vrije samenleving er nooit toe mag leiden dat liefdadig handelen 

een verplichting wordt; is ervan overtuigd dat een MVO-verplichting ertoe zou 

kunnen leiden dat de bereidheid van mensen om te geven afneemt;" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Zdzisław Krasnodębski diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 18: 

"18. wijst erop dat de regelgevingsdruk onevenredig veel hoger is voor zelfstandige ondernemers en 

micro-ondernemingen dan voor grotere bedrijven; is van mening dat maatregelen met betrekking tot 

"schijnzelfstandige werknemers" doelgericht moeten zijn en geen bijkomende overbodige 

regelgevingsdruk op de persoon mogen leggen;" 
 

 

13. Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep 

Verslag: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 342, 239, 51 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 432, 189, 18 

2/HS - 126, 450, 54 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 21 2 PPE so   

1/HS + 335, 273, 24 

2/HS - 274, 305, 52 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 77 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 83 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

visum 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging E § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging U § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 464, 140, 15 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 475, 63, 74 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: § 21, amendement 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: amendement 2 

ECR: overweging U 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, overweging E, visum 34 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 21 

1e deel "merkt op dat beperkingen die worden opgelegd door werkgevers met betrekking tot 

het dragen van religieuze symbolen niet altijd in overeenstemming zijn met de 

internationale normen op het gebied van mensenrechten, omdat ze niet enkel gelden 

in welbepaalde en beperkte omstandigheden of geen legitiem doel nastreven, en dat 

staten niet altijd passende maatregelen nemen tegen dergelijke beperkingen wanneer 

die indruisen tegen de internationale normen op het gebied van de mensenrechten;" 

2e deel "toont zich bezorgd dat sommige lidstaten in naam van neutraliteit en secularisme 

een algemeen verbod hebben uitgevaardigd op religieuze symbolen in de publieke 

ruimte, met pogingen om dergelijke beperkingen ook uit te breiden naar de 

particuliere sector tot gevolg;" 

 
§ 53 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in beginsel geen onderscheid mag worden gemaakt 

tussen kinderen en ouderen, en dat elke vorm van ongerechtvaardigde discriminatie 

op grond van leeftijd" 

2e deel deze woorden 

 
§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "iedereen" en "vervangend" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

amendement 2 

1e deel "benadrukt stellig dat godsdienstvrijheid een belangrijk beginsel is en door alle 

werkgevers moet worden geëerbiedigd; onderstreept anderzijds dat de toepassing 

van dit beginsel een kwestie van subsidiariteit is" 

2e deel "en dat zowel lidstaten als werkgevers legitieme redenen kunnen hebben om een 

verbod in te stellen op specifieke soorten symbolen waarvan wordt beweerd dat ze 

religieus zijn, met name indien het gaat om symbolen voor het onderdrukken van de 

rechten van vrouwen en er sprake kan zijn van veiligheidsproblemen;" 

 
§ 18 

1e deel "roept de lidstaten op het grondrecht op vrijheid van geweten te erkennen;" 

2e deel "stelt met bezorgdheid vast dat in bepaalde lidstaten bekwaam en goed 

gekwalificeerd medisch personeel werk wordt geweigerd of dat hun tewerkstelling 

wordt beëindigd wegens hun gewetensbezwaren wat levensbeëindigende procedures 

betreft;" 

 
§ 35 

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

2e deel deze woorden 
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§ 68 

1e deel "maakt er zich zorgen over dat mensen zich weinig bewust zijn van hun rechten op 

het gebied van discriminatie en van het bestaan van instanties en organisaties die 

steun bieden aan slachtoffers van discriminatie, al is dit bewustzijn groter onder 

LGBTI-personen;" 

2e deel "is van mening dat nationale, regionale en lokale autoriteiten samen met alle 

organisaties van belanghebbende partijen de activiteiten om het bewustzijn bij 

slachtoffers, werkgevers en andere groepen te vergroten naar een hoger niveau 

moeten tillen; wijst erop dat nationale LGBTI-organisaties belangrijke partners zijn 

bij die inspanningen;" 

 
§ 69 

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

2e deel deze woorden 

 
§ 77 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een actief gebruik van genderbudgettering, onder 

meer via" en "door de Commissie," 

2e deel deze woorden 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor een betere verzoening van 

werk en privéleven door middel van concrete maatregelen," 

2e deel "bijvoorbeeld door met spoed nieuwe wetgevingsvoorstellen in te dienen met 

betrekking tot de richtlijn moederschapsverlof," zonder de woorden: "met spoed", 

"wetgevings-", "in te dienen" en "de richtlijn" 

3e deel "met spoed", "wetgevings-", "in te dienen" en "de richtlijn" 

4e deel "zodat het recht van vrouwen om na hun zwangerschap en moederschaps- of 

ouderschapsverlof terug aan het werk te gaan en hun recht op effectieve 

bescherming van de gezondheid en veiligheid op de werkplek worden gewaarborgd, 

hun moederschapsuitkeringen worden verzekerd, en maatregelen worden getroffen 

om het onrechtmatig ontslag van werknemers tijdens de zwangerschap te voorkomen 

enz.," 

5e deel "alsook met betrekking tot de richtlijn inzake zorgverlof en een betere wetgeving 

inzake vaderschapsverlof;" 
 

Diversen 

Amendement 1 komt te vervallen omdat er handtekeningen zijn ingetrokken. 
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14. De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 

Verslag: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 525, 72, 13 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 579, 10, 9 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 537, 40, 21 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging Q § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging R § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 255, 279, 30 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 447, 73, 19 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§13, 18, 22, overweging R 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: overweging Q 

PPE: § 53, overweging R 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 19 

1e deel "is verheugd over de conclusies van het verslag van de Rekenkamer dat bijna alle 

voor EFG-steun in aanmerking komende werknemers hebben kunnen profiteren van 

gepersonaliseerde en goed gecoördineerde maatregelen, toegespitst op hun 

individuele behoeften, en dat 50 % van de werknemers die financiële bijstand 

hebben ontvangen nu weer een baan hebben;" 

2e deel "merkt op dat een ontijdige en ondoeltreffende tenuitvoerlegging van EFG-

programma's in sommige lidstaten heeft geleid tot onderbesteding van de middelen; 

is van mening dat het van essentieel belang is om beoogde begunstigden of hun 

vertegenwoordigers, de sociale partners, de lokale instanties voor 

arbeidsbemiddeling en andere relevante belanghebbenden bij de oorspronkelijke 

beoordeling en aanvraag te betrekken, teneinde tot voor de begunstigden positieve 

resultaten te komen; verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen bij de 

ontwikkeling van innovatieve maatregelen en programma's en in haar evaluaties na 

te gaan in welke mate het ontwerp van het gecoördineerde pakket gepersonaliseerde 

diensten heeft ingespeeld op toekomstige arbeidsmarktperspectieven en de daarbij 

vereiste vaardigheden, en verenigbaar was met de verschuiving naar een 

hulpbronnenefficiënte en duurzame economie; verzoekt de lidstaten, in 

overeenstemming met artikel 7 van de huidige verordening, er meer aan te doen om 

de samenstelling van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening af te 

stemmen op de grondstofefficiënte en duurzame economie; wijst erop dat innovatie, 

slimme specialisatie en efficiënt gebruik van de middelen van essentieel belang zijn 

voor de industriële vernieuwing en de economische diversificatie;" 
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§ 24 

1e deel "is ingenomen met het feit dat veel begunstigden dankzij het EFG een nieuwe baan 

hebben gevonden, door een persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar een baan en 

de actualisering van hun vaardigheden via opleidingsprogramma's of 

mobiliteitstoelagen; is ook ingenomen met het feit dat sommige werknemers via het 

EFG de kans hebben gekregen om ondernemer te worden, dankzij steun bij de 

oprichting en overname van ondernemingen; wijst derhalve met klem op de 

duidelijke positieve effecten die het EFG volgens de verslagen heeft op de 

eigenwaarde, het gevoel zelf invloed te kunnen uitoefenen en de motivatie; 

benadrukt dat de EFG-steun heeft bijgedragen tot meer sociale cohesie door ervoor 

te zorgen dat mensen opnieuw tot de arbeidsmarkt konden toetreden" 

2e deel "en niet in de werkloosheidsval terecht kwamen;" 

 
§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "merkt op dat de cijfers van het ex-post verslag 

aangeven dat het opleidingsniveau van EFG-begunstigden over het algemeen onder 

het gemiddelde ligt en zij dus over minder overdraagbare vaardigheden beschikken, 

wat onder normale omstandigheden hun kans op werk verkleint en hen kwetsbaarder 

maakt op de arbeidsmarkt;" en "Europese meerwaarde" 

2e deel "merkt op dat de cijfers van het ex-post verslag aangeven dat het opleidingsniveau 

van EFG-begunstigden over het algemeen onder het gemiddelde ligt en zij dus over 

minder overdraagbare vaardigheden beschikken, wat onder normale omstandigheden 

hun kans op werk verkleint en hen kwetsbaarder maakt op de arbeidsmarkt;" 

3e deel "Europese meerwaarde" 

 
§ 27 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en meerwaarde", "en het gebruik" en "om ervoor 

te zorgen dat per bestede euro zoveel mogelijk werknemers opnieuw een baan 

vinden;" 

2e deel "en meerwaarde" 

3e deel "en het gebruik" en "om ervoor te zorgen dat per bestede euro zoveel mogelijk 

werknemers opnieuw een baan vinden;" 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "reële Europese meerwaarde" 

2e deel "reële Europese meerwaarde" 

 


