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

Tweede verslag: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit inzake het weigeren van kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie  

(als geheel) 

HS + 615, 0, 1 

 

Zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter b) van het Reglement. 
 

 

2. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac 

Tweede verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie  

(als geheel) 

HS + 501, 107, 17 

 

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

bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a), van het Reglement). 
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3. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis 

Tweede verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

 +  

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie  

(als geheel) 

HS + 498, 108, 18 

 

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

bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a), van het Reglement). 
 

Diversen 

Erratum: alle talenversies behalve BG, IT, PT en SV. 
 

 

4. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de 

ontwikkeling van fusie-energie 

Tweede verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit over de kwijting 

stemming: besluit 

(als geheel) 

ES + 436, 170, 15 

Ontwerpresolutie 

stemming: resolutie  

(als geheel) 

HS + 441, 166, 19 

 

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

bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a), van het Reglement). 
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5. De situatie in Noord-Irak en rond Mosul 

Ontwerpresoluties: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-
1166/2016, B8-1169/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 499, 105, 21 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 600, 0, 21 

overweging B 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 488, 11, 128 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 17 
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6. De situatie van journalisten in Turkije 

Ontwerpresoluties: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-
1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-1158/2016  ENF HS - 83, 537, 2 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1162/2016  

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

na § 7 2 ENF  -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 9 3 ENF HS - 93, 518, 12 

na overw E 1 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: amendement 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 8 

1e deel "onderstreept dat Turkije voor een reële terrorismedreiging staat; stelt evenwel 

nogmaals dat de ruime definities in de Turkse antiterrorismewetgeving niet mogen 

worden aangegrepen om journalisten te bestraffen voor gebruikmaking van hun 

recht van vrije meningsuiting;" 

2e deel "vraagt dat de aanbevelingen van de Commissie van Venetië van maart 2016 

dringend worden uitgevoerd en de antiterreurwetgeving wordt hervormd;" zonder de 

woorden: "de aanbevelingen van de Commissie van Venetië van maart 2016 

dringend worden uitgevoerd en" 

3e deel "de aanbevelingen van de Commissie van Venetië van maart 2016 dringend worden 

uitgevoerd en" 

 
§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) 

en" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Ruža Tomašić (ECR-Fractie) en Beatrix von Storch (EFDD-Fractie) zijn medeondertekenaars van de 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (ENF-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1158/2016. 
 

 

7. Nucleaire veiligheid en non-proliferatie 

Ontwerpresoluties: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-
1131/2016, B8-1132/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-1120/2016  ECR  -  

Gezamenllijke ontwerpresolutie RC-B8-1122/2016  

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

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 354, 265, 4 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 4 1 GUE/NGL so   

1/HS - 189, 418, 16 

2/HS - 156, 436, 25 

na § 5 2 GUE/NGL HS - 185, 410, 27 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 13 3 GUE/NGL so   

1/HS - 159, 432, 30 

2/HS - 129, 456, 30 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

visum 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 280, 239, 101 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 415, 124, 74 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 

ECR: eindstemming (RC-B8-1122/2016) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 2 

S&D: overweging T 

ECR: visa 10, 11, overweging M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: overwegingen P, Q, § 4 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overweging B 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals de Russische Federatie en de Verenigde 

Staten en India en Pakistan" 

2e deel deze woorden 

 
overweging D 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: " – de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en de Democratische 

Volksrepubliek Korea (DVK) – " 

2e deel deze woorden 
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overweging H 

1e deel "overwegende dat de centrale non-proliferatie- en ontwapeningsdoelstellingen van 

de drie pijlers van het NPV, namelijk non-proliferatie, ontwapening en 

samenwerking voor een vreedzaam gebruik van kernenergie, verder moeten worden 

versterkt;" 

2e deel "overwegende dat kernmachten die het NPV hebben ondertekend, hun 

kernwapenarsenaal moderniseren en verbeteren, en talmen met het inkrimpen of 

elimineren van hun nucleaire arsenaal en met het loslaten van een militaire doctrine 

van nucleaire afschrikking;" 

 
§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "opnieuw als actief afschrikkingsmiddel worden 

ingezet en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onder meer door de operationele status van 

kernwapens te verminderen, kernwapens over te brengen van opstelling naar opslag, 

kernwapens een kleinere rol te geven in de militaire doctrines" en "snel" 

2e deel deze woorden 

 
§ 11 

1e deel "betreurt dat, in tegenstelling tot wat werd gehoopt, kernwapens opnieuw deel gaan 

uitmaken van de strategische planning van kernmachten; dringt aan op nauwer 

overleg met alle kernmachten om een gemeenschappelijke agenda na te streven die 

gericht is op de geleidelijke vermindering van het kernkoppenarsenaal;" 

2e deel "steunt met name de stappen die de VS en de Russische Federatie hebben 

ondernomen om het aantal kernwapens dat zij hebben gestationeerd, te verminderen, 

zoals afgesproken in het New START-verdrag;" 

 
GUE/NGL: 

overweging N 

1e deel "overwegende dat de NAVO zich er met haar strategisch concept van 2010 en de 

Deterrence and Defence Posture Review van 2012 toe verbindt de voorwaarden te 

creëren voor een wereld zonder kernwapens; overwegende dat in het kader van 

nucleaire samenwerkingsregelingen en bilaterale regelingen met NAVO-landen naar 

schatting nog steeds 150 tot 200 als tactische of substrategische kernwapens 

beschouwde ongeleide nucleaire korteafstandsbommen die eigendom zijn van de 

VS, in vijf niet-kernwapenstaten van de NAVO (België, Duitsland, Italië, Nederland 

en Turkije) zijn gestationeerd" 

2e deel "en overwegende dat die wapens in die landen zijn gestationeerd overeenkomstig het 

actuele NAVO-beleid;" 

 
§ 19 

1e deel "is verheugd over de presentatie van de algehele strategie van de EU en" 

2e deel "vraagt de EDEO om bij wijze van follow-up de EU-strategie tegen de proliferatie 

van massavernietigingswapens van 2003 en de nieuwe actielijnen van 2009 te 

actualiseren en uit te breiden, rekening houdend met de hierboven beschreven 

kwesties en problemen, teneinde van de EU een drijvende kracht te maken voor het 

versterken en bevorderen van multilaterale akkoorden inzake nucleaire ontwapening 

en non-proliferatie;" 
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ENF: 

§ 7 

1e deel "verzoekt de lidstaten de organisatie van deze conferentie in 2017 te steunen en er op 

constructieve wijze aan deel te nemen," 

2e deel "en verzoekt vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger (VV/HV) Federica Mogherini 

en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) op positieve wijze bij te dragen 

tot het verloop van de onderhandelingsconferentie van 2017;" 

 
amendement 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onmiddellijk te stoppen met de verbetering, 

ontwikkeling, productie en aanleg van voorraden van kernkoppen en de 

overbrengingsmiddelen daarvoor; verzoekt die staten" en "betreurt het dat 

kernwapenstaten die het NPV hebben ondertekend, hun arsenaal moderniseren en 

treuzelen met het inkrimpen of elimineren van hun kernarsenaal en met het 

afstappen van een op militaire afschrikking gebaseerde militaire doctrine;" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dringt er met name bij de regeringen van Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk op aan dat zij afstand doen van hun kernwapens;" 

2e deel deze woorden 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1e deel "is verheugd over de voltooiing van de werkzaamheden van de open werkgroep 

(OEWG) van de Verenigde Naties ter bevordering van multilaterale 

onderhandelingen over nucleaire ontwapening overeenkomstig resolutie 70/33 van 

de Algemene Vergadering van de VN;" 

2e deel "is verheugd over de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN, die is 

opgenomen in het eindverslag van de OEWG (A/71/371) en op 19 augustus 2016 

met ruime steun is aangenomen, om in 2017 een conferentie – waaraan alle staten 

mogen deelnemen – te beleggen om te onderhandelen over een juridisch bindend 

instrument om kernwapens te verbieden, wat moet leiden tot de volledige 

eliminering ervan; merkt op dat dit de non-proliferatie- en 

ontwapeningsdoelstellingen en -verplichtingen in het NPV zal versterken en zal 

helpen de voorwaarden te creëren voor mondiale veiligheid en een wereld zonder 

kernwapens;" zonder de woorden: "om te onderhandelen over een juridisch bindend 

instrument om kernwapens te verbieden, wat moet leiden tot de volledige 

eliminering ervan" 

3e deel "om te onderhandelen over een juridisch bindend instrument om kernwapens te 

verbieden, wat moet leiden tot de volledige eliminering ervan" 
 

Diversen 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (S&D-Fractie) en Javier 

Nart (ALDE-Fractie) zijn niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes en Miguel Viegas (GUE/NGL-Fractie) zijn niet langer 

medeondertekenaar van amendement 3. 
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8. Europese vrijwilligersdienst 

Ontwerpresoluties: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-
1135/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 295, 313, 9 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE ES - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

na § 15 3 GUE/NGL ES + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

na visum 5 1 GUE/NGL ES + 325, 269, 28 

na overw D 2 GUE/NGL  +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 297, 313, 14 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw L 4 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wettelijk" en "een status" 

2e deel deze woorden 

 
§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "concrete validerings-" 

2e deel deze woorden 

 
overweging G 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "die verder versterkt moeten worden door een 

passend wettelijk kader" 

2e deel deze woorden 
 

 

9. De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 

Verslag: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF  -  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 95 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 103 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 276, 320, 23 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 332, 284, 3 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie van de commissie CULT (gehele 

tekst) 

HS + 432, 131, 55 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: § 103 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 95 

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

2e deel deze woorden 
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overweging K 

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

2e deel dit woord 

 
overweging L 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "jonge migranten" 

2e deel deze woorden 

 
overweging N 

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

2e deel deze woorden 

 
overweging P 

1e deel "overwegende dat het cruciaal is om in alle stadia van het beleidsvormingsproces 

een genderdimensie op te nemen in het jeugdbeleid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de specifieke omstandigheden en uitdagingen waarmee jonge 

vrouwen en meisjes zich geconfronteerd zien;" 

2e deel "overwegende dat specifieke gendergevoelige maatregelen moeten worden 

opgenomen in het jeugdbeleid over kwesties als het bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en meisjes, lessen over seksuele voorlichting en relaties, en over 

gendergelijkheid;" 

 
overweging Q 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onder wie jongeren met een handicap of een 

psychische aandoening, en jongeren die zichzelf scharen onder de LGBTI's" 

2e deel deze woorden 

 
ALDE: 

§ 16 

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

2e deel dit woord 
 

 

10. Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? 

Verslag: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 498, 83, 35 

2/HS + 383, 197, 32 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 442, 148, 27 

2/HS + 343, 221, 37 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 509, 86, 13 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 483, 105, 27 

2/HS + 335, 269, 9 

3/HS + 558, 41, 12 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 581, 21, 6 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 355, 246, 8 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 486, 94, 26 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 529, 50, 23 

2/HS + 441, 142, 21 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 574, 27, 1 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 514, 73, 13 

2/HS + 309, 283, 4 

3/HS + 470, 117, 5 

4/HS + 307, 284, 3 

5/HS + 308, 281, 3 

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 400, 169, 24 

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so  erratum 

1 +  

2 +  

3/HS + 467, 94, 32 

4/HS + 438, 108, 41 

5/HS - 202, 320, 71 

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 466, 45, 62 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 424, 128, 5 

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 232, 307, 15 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 252, 298, 0 

§ 77 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 291, 213, 40 

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 82 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 451, 95, 3 

3/HS + 441, 102, 2 

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

overw S § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS - 240, 256, 38 

2/HS - 185, 312, 33 

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 177, 289, 62 

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AA § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AB § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AF § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 +  

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2/ES + 336, 190, 0 

3/HS - 235, 275, 7 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 237, 201, 67 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2e deel), 21, 48 (erratum) (3e, 4e en 5e deel), 59 (3e deel), 67 (3e deel), 

77 (2e deel), overwegingen I (2e en 3e deel), T, U (2e deel), AI (3e deel) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, overweging R 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, overweging AA 

GUE/NGL: overweging N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, overwegingen H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, overwegingen T, AA, AI 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 1 

1e deel "verzoekt alle lidstaten jonge landbouwers langetermijnvooruitzichten te bieden om 

de ontvolking van het platteland tegen te gaan, een algehele strategie te ontwikkelen 

voor de opvolging van de generaties en hiertoe volledig gebruik te maken van alle 

mogelijkheden die worden geboden door het nieuwe GLB om jonge en nieuwe 

landbouwers te ondersteunen, ook als het geen familieleden zijn, met name via steun 

van de eerste en tweede pijler aan jonge landbouwers, en door het voor nieuwe 

starters boven de 40 jaar gemakkelijker te maken om een eigen landbouwbedrijf op 

te richten;" 

2e deel "merkt tevens op dat deze maatregelen moeten worden aangevuld met en in 

overeenstemming moeten zijn met bepalingen die onder de nationale bevoegdheid 

vallen (grond-, fiscaal, sociaalzekerheidsbeleid, enz.), met inbegrip van steun uit 

hoofde van de artikelen 50 en 51 van Verordening (EU) nr. 1307/2013;" 

 
§ 27 

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

2e deel dit woord 

 
§ 36 

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

2e deel deze woorden 
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§ 70 

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

2e deel deze woorden 

 
overweging J 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "kleine en gezinsbedrijven" 

2e deel deze woorden 

 
overweging K 

1e deel "overwegende dat de Europese landbouw wordt geconfronteerd met een aantal 

uitdagingen op het gebied van voedselproductie en continuïteit van de 

voedselvoorziening, biodiversiteit, duurzaamheid, energie en klimaatverandering, en 

dat het van essentieel belang is de relatie tussen samenleving en landbouw te 

versterken, innovatieve oplossingen te ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan 

en zo de veerkracht en het concurrentievermogen van de sector te waarborgen" 

2e deel "en grondig na te denken over het doel van een echt openbaar beleid dat in ieders 

belang is, aangezien dit een van de belangrijkste aspecten van de Europese integratie 

is;" 

 
overweging O 

1e deel "overwegende dat rechtstreekse betalingen via de eerste pijler volgens studies 

weliswaar geen rechtstreekse werkgelegenheid scheppen, maar toch een essentiële 

rol spelen voor het behoud van banen en daardoor landbouwers op het land houden;" 

2e deel "overwegende dat, indien deze beleidsondersteuning wordt afgeschaft, 30 % van de 

Europese landbouwers zich genoodzaakt zouden zien om hun activiteiten stop te 

zetten en uit de landbouwsector te stappen; overwegende dat deze betalingen kleine 

landbouwers en plattelandsgebieden in leven houden;" 

 
overweging T 

1e deel "overwegende dat de eigen effectbeoordeling van de Commissie over de effecten 

van het TTIP vermeldt dat gebieden die voornamelijk bestaan uit platteland, zich 

richten op specifieke activiteiten en weinig alternatieven hebben, kwetsbaarder zijn;" 

2e deel "overwegende dat plattelandsgebieden en -banen worden bedreigd door de 

ontwikkeling in de richting van andere modellen dan de traditionele 

landbouwmodellen die het TTIP met zich zal brengen;" 

 
overweging X 

1e deel "overwegende dat er werkgelegenheid in plattelandsgebieden moet worden 

gecreëerd in een duurzaam beleidskader dat is aangepast aan specifieke gebieden en 

gepaard gaat met behoud en ontwikkeling van landbouwactiviteiten, onrechtstreeks 

aan landbouw gerelateerde activiteiten, aan bosbouw gerelateerde activiteiten en 

rurale activiteiten, die zorgen voor samenhang" 

2e deel "sociale samenhang en solidariteit tussen de verschillende actoren en voor een 

verbetering van de toestand van het milieu;" 

 
overweging AB 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met name" en "kleine familiale 

landbouwbedrijven, d.w.z." 

2e deel deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 75 

1e deel "acht het onontbeerlijk dat aan de overheid wordt gevraagd om in 

plattelandsgebieden diensten voor advies en bijstand bij het beheer van 

landbouwbedrijven aan te bieden om de Europese landbouwsector te moderniseren" 

2e deel "en om een einde te maken aan het gebruik van verouderde traditionele methoden;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1e deel "moedigt de lidstaten aan de kleine en middelgrote bedrijven sterker te steunen, met 

name door vaker gebruik te maken van de herverdelingsbetaling;" 

2e deel "dringt er tevens op aan beloningssystemen in te voeren voor efficiënt 

georganiseerde bedrijven en voor bedrijven die gebruikmaken van de 

rechtsinstrumenten voor het samenvoegen van bedrijven;" 

 
§ 30 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zonder de steun van de eerste pijler opnieuw in 

vraag te stellen, die ook op een andere manier zal moeten worden georganiseerd om 

onder meer te zorgen voor een betere werking en een grotere stabiliteit van de 

markten," 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 2 

1e deel "merkt op dat het merendeel van de rechtstreekse betalingen uit het GLB naar de 

rijkste landbouwbedrijven gaat, waarbij in 2014 amper 13 % van de begunstigden 74 

% van de rechtstreekse betalingen uit het GLB ontving;" 

2e deel "is van mening dat dit niet bijdraagt tot het scheppen van werkgelegenheid in de 

landbouw, aangezien kleine landbouwbedrijven arbeidsintensiever zijn en 53 % van 

de arbeidskrachten in de landbouw werkt op een bedrijf dat als kleinbedrijf is 

aangemerkt; pleit voor een betere verdeling van de GLB-betalingen aan kleine 

landbouwbedrijven;" 

 
§ 5 

1e deel "herinnert eraan dat de lidstaten in ruime mate gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om gekoppelde betalingen te verlenen – die, omdat ze het behoud en 

de ontwikkeling van de productie mogelijk maken, de werkgelegenheid in 

benadeelde gebieden in stand houden – en verzoekt hen het aandeel van dit type 

steun voor actieve landbouwers te verhogen, flexibeler te maken en meer te 

gebruiken om de Europese Unie te bevoorraden met plantaardige eiwitten, een 

grondstof die zij uit derde landen moet invoeren;" 

2e deel "wijst er bovendien op dat het bedrag van de vrijwillige gekoppelde betaling ook 

afhankelijk kan worden gemaakt van het aantal banen dat het betrokken gewas 

genereert, waardoor de steun meer ten goede zou komen aan arbeidsintensieve 

teelten;" 

 
§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "al tot de doelstellingen van het GLB behoort" 

2e deel deze woorden 
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§ 51 

1e deel "benadrukt bovendien dat rechtstreekse betalingen na 2020 een GLB-instrument 

moeten blijven om het inkomen van landbouwers te ondersteunen en te stabiliseren, 

om de kosten van het naleven van de hoge EU-normen (met betrekking tot 

productiemethoden en met name milieuvoorschriften) te compenseren en om de 

landbouwproductie in de meest achtergestelde regio's in stand te houden; wijst erop 

dat de rechtstreekse betalingen bijgevolg moeten worden gericht op de economische 

stabiliteit van de landbouw en op de voedsel- en de milieuveiligheid;" 

2e deel "wijst er in dit verband op dat het van cruciaal belang is om de hoogte van de 

rechtstreekse betalingen gelijk te trekken om te zorgen voor gelijke voorwaarden 

voor mededinging op de interne markt en voor de duurzame exploitatie van de 

agrarische hulpbronnen op EU-niveau;" 

 
EFDD: 

§ 71 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de privésector" en "zoals openbare en 

particuliere vervoersverbindingen" 

2e deel "en de privésector" 

3e deel "zoals openbare en particuliere vervoersverbindingen" 

 
ENF: 

§ 12 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en benadrukt dat kwaliteitsregelingen, 

oorsprongsbenamingen en biologische landbouw een kans bieden om de 

agrovoedingsindustrie te ontwikkelen en mogelijk werkgelegenheid te scheppen in 

plattelandsgebieden en als dusdanig niet alleen moeten worden beschermd maar 

verder moeten worden uitgebouwd om nieuwe banen te creëren en de regionale 

cultuur en identiteit te behouden" 

2e deel deze woorden 

 
§ 77 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: " ter bevordering van de sociaal-economische 

integratie van migrantenwerknemers, met inbegrip van vrouwelijke 

seizoenarbeiders, migranten en vluchtelingen" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor risicobeheer", "en de tweede pijler", "risico-", 

en "en de tweede pijler" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel "en braakliggende" 

2e deel deze woorden 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1e deel "merkt op dat de huidige programma's voor plattelandsontwikkeling veel minder de 

nadruk leggen op sociale projecten die opkomen voor werkgelegenheid, in 

vergelijking met deze van de vorige programmaperiode 2007-2013, dat dit te 

verklaren is door de maatregelen die de lidstaten voor hun programma's voor 

plattelandsontwikkeling hebben gekozen en door de kleinere omvang van de 

middelen voor maatregelen die een directe invloed op de werkgelegenheid hebben;" 

2e deel "verzoekt de lidstaten daarom hun keuzes te herzien en dringt aan op meer 

flexibiliteit bij de uitvoering van het plattelandsbeleid;" zonder de woorden 

"verzoekt de lidstaten daarom hun keuzes te herzien en" 

3e deel "verzoekt de lidstaten daarom hun keuzes te herzien en" 

 
§ 15 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat de complexiteit van de programma's voor 

plattelandsontwikkeling het gebruik van de Elfpo-middelen aanzienlijk beperkt en 

ook een rem vormt voor projecten die banen kunnen scheppen," en "en financiële" 

2e deel "dat de complexiteit van de programma's voor plattelandsontwikkeling het gebruik 

van de Elfpo-middelen aanzienlijk beperkt en ook een rem vormt voor projecten die 

banen kunnen scheppen," 

3e deel "en financiële" 

 
§ 50 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om de grillige bewegingen van de markten te 

corrigeren indien deze falen, en", "om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen", 

"en er bijvoorbeeld contracyclische steun kan worden verleend, waardoor de 

landbouwers kunnen profiteren van eerlijkere prijzen" en "dat het 

financieringsaandeel van maatregelen om de landbouwmarkten te stabiliseren moet 

worden vergroot, en" 

2e deel "om de grillige bewegingen van de markten te corrigeren indien deze falen, en" 

3e deel "om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen" 

4e deel "en er bijvoorbeeld contracyclische steun kan worden verleend, waardoor de 

landbouwers kunnen profiteren van eerlijkere prijzen" 

5e deel "dat het financieringsaandeel van maatregelen om de landbouwmarkten te 

stabiliseren moet worden vergroot, en" 

 
overweging H 

1e deel "overwegende dat de economische crisis alle delen van Europa treft, maar dat de 

plattelandsgebieden het meest getroffen zijn;" 

2e deel "overwegende dat het bezuinigingsbeleid in die gebieden een ongekende 

verwoesting heeft aangericht;" 
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overweging R 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en dat kleine en middelgrote landbouwbedrijven 

die over het algemeen gediversifieerder, innoverender en zeer flexibel zijn, vaak 

goed georganiseerd zijn in producentengroepen en coöperaties en het doorgaans 

langer volhouden in crisisperioden en zich makkelijker kunnen aanpassen aan de 

effecten van een crisis, en voordelen opleveren voor de gemeenschappen waarvan ze 

deel uitmaken," 

2e deel "en dat kleine en middelgrote landbouwbedrijven die over het algemeen 

gediversifieerder, innoverender en zeer flexibel zijn, vaak goed georganiseerd zijn in 

producentengroepen en coöperaties en het doorgaans langer volhouden in 

crisisperioden en zich makkelijker kunnen aanpassen aan de effecten van een crisis, 

en voordelen opleveren voor de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken," zonder 

de woorden "en het doorgaans langer volhouden in crisisperioden en zich 

makkelijker kunnen aanpassen aan de effecten van een crisis," 

3e deel "en het doorgaans langer volhouden in crisisperioden en zich makkelijker kunnen 

aanpassen aan de effecten van een crisis," 

 
overweging AF 

1e deel "overwegende dat er in de industriële teelt weinig verschillende gewassen worden 

verbouwd" 

2e deel "en dat lokale soorten en middelen om in het levensonderhoud te voorzien worden 

vervangen door industriële soorten;" 

3e deel "overwegende dat lokale soorten en rassen een rol spelen bij het behoud van de 

biodiversiteit en bij het ondersteunen van het levensonderhoud in de regio's en van 

de lokale productie;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1e deel "meent dat de interventieprijzen, om hun rol van vangnet te vervullen, regelmatig 

moeten worden aangepast aan de evolutie van de kostprijzen zodat ze een invloed 

hebben op de inkomens, het voortbestaan van de activiteit van de producenten" 

2e deel "en de werkgelegenheid" 

3e deel "wil dat de Europese Unie in alle belangrijke productiesectoren preventie-

instrumenten van het type observatorium voor de melkmarkt opricht om toe te 

kunnen zien op de markt zodat de productie kan worden gestuurd en op crisissen kan 

worden gereageerd met flexibele en reactieve marktbeheerinstrumenten die worden 

geactiveerd wanneer dit nodig is;" 

 
§ 40 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "omdat deze", "zijn", "in het algemeen 

gediversifieerder, zuiniger en autonomer zijn, gemakkelijker kunnen worden 

overgedragen," en "op efficiëntere wijze waarde toevoegen en werkgelegenheid 

creëren en" 

2e deel "omdat deze" 

3e deel "zijn" 

4e deel "in het algemeen gediversifieerder, zuiniger en autonomer zijn, gemakkelijker 

kunnen worden overgedragen," 

5e deel "op efficiëntere wijze waarde toevoegen en werkgelegenheid creëren en" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "opwekking van hernieuwbare energie" 

2e deel deze woorden 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een beleid vast te stellen dat" en "concurrentieel 

en" 

2e deel "een beleid vast te stellen dat" 

3e deel "concurrentieel en" 

 
overweging S 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in het kader van een marktgericht 

gemeenschappelijk landbouwbeleid", "regulerings-" en "prijs-" 

2e deel "in het kader van een marktgericht gemeenschappelijk landbouwbeleid" 

3e deel "regulerings-" en "prijs-" 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (erratum) 

1e deel "is van mening dat de herovering van de Europese markt de leidraad van het 

toekomstige GLB moet blijven," 

2e deel "zonder deze evenwel te negeren;" 

3e deel "is in dit opzicht van oordeel dat handelsovereenkomsten een reëel risico, maar ook 

kansen kunnen inhouden voor de Europese landbouw, en dat 

vrijhandelsovereenkomsten niet mogen leiden tot oneerlijke concurrentie voor kleine 

en middelgrote landbouwbedrijven en de lokale economie en werkgelegenheid niet 

mogen ondermijnen;" zonder de woorden 

4e deel "maar ook kansen kunnen inhouden" 

5e deel "is in dit verband van mening dat handelsovereenkomsten zoals TTIP, CETA en de 

handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur een grote bedreiging vormen voor 

de Europese landbouwmarkt en werkgelegenheid en dat deze 

handelsovereenkomsten beleidsmaatregelen zullen tegenwerken die bedoeld zijn om 

de lokale productie te bevorderen en bestaansmiddelen uit landbouw te 

ondersteunen;" 

 
ECR, ENF: 

§ 59 

1e deel "is van mening dat er ook in de toekomst geregionaliseerde 

kwaliteitsvoedselsystemen die niet-verwerkte of verwerkte levensmiddelen 

voortbrengen, moeten worden ontwikkeld door te appelleren aan het sociale 

bewustzijn van de actoren – allemaal samen verenigd als producenten, verwerkers, 

distributeurs en consumenten, of alleen als producenten- en 

consumentengemeenschappen of door alle economische actoren in de agrovoedings- 

en voedingstoerismesector bijeen te brengen – en hen aan te moedigen om 

kwalitatieve en contractuele stappen te ondernemen die gericht zijn op 

voedselvoorziening en -veiligheid, alsook op een billijk inkomen opdat de 

landbouwers fatsoenlijk van hun beroep kunnen leven en de werkgelegenheid op 

hun bedrijf in stand kunnen houden; merkt op dat deze voedselsystemen in het 

bijzonder, maar niet uitsluitend, de vorm kunnen aannemen van korte circuits en/of 

plaatselijke markten;" 

2e deel "is van mening dat in de toekomst meer EU-middelen moeten worden toegewezen 

aan de ontwikkeling en exploitatie van bepaalde speciale voedselkwaliteitsystemen, 

alsook aan de verdere ontwikkeling van de wereldwijd vermaarde Europese 

gastronomie;" 

3e deel "meent dat het hiervoor onontbeerlijk is het juridisch kader van openbare 

aanbestedingen beter aan te passen zodat de lagere overheden de plaatselijke 

producties kunnen begunstigen;" 
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§ 67 

1e deel "verzoekt de Commissie de sociale gevolgen van de huidige landbouwcrisis te 

beoordelen, met name op het vlak van banenverlies, vooral in plattelandsgebieden; 

verzoekt de lidstaten na te gaan hoe het concurrentievermogen van de landbouw kan 

worden verbeterd zodat de sector banen kan scheppen en meerwaarde kan genereren 

die eerlijk wordt verdeeld over de landbouwsector en de voedingsmiddelenindustrie, 

waarbij eerlijke concurrentie wordt gewaarborgd en de schade wordt beperkt als 

gevolg van sociale dumping en atypische arbeidsvoorwaarden waardoor bepaalde 

groepen verhoudingsgewijs meer worden getroffen; merkt op dat veel gezinsleden in 

familiale landbouwbedrijven geen sociaal statuut hebben, niet juridisch erkend 

worden of niet onder een stelsel van sociale bescherming vallen;  benadrukt dat 

landbouwbedrijven zich moeten houden aan de nationale sociale en 

arbeidswetgeving; is van mening dat elk initiatief om aanvullende voorwaarden voor 

betalingen uit de eerste pijler van het GLB in te voeren, de administratieve belasting 

van landbouwers aanzienlijk zou verhogen en het banenscheppend potentieel zou 

beperken;" 

2e deel "dringt aan op een grotere rol van de sociale partners, zij aan zij met de 

beheersautoriteiten, en verzoekt de lidstaten de sociale rechten van landbouwers te 

erkennen en te garanderen, waarbij wordt gewaarborgd dat alle werknemers in de 

landbouw, voltijds of deeltijds, onder een stelsel van sociale bescherming vallen;" 

3e deel "verzoekt de lidstaten Richtlijn 2014/36/EU inzake seizoenarbeiders in nationale 

wetgeving om te zetten;" 

4e deel "vraagt dat de nationale instanties voor veiligheid en gezondheid middelen krijgen 

om informatie over veiligheid in de landbouw te verspreiden;" 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals de Afrikaanse varkenspest, die de Baltische 

staten en Polen heeft getroffen, en de vogelgriep in Frankrijk" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL, ENF: 

overweging I 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de Europese Unie van de werkgelegenheid – met 

name via het EFSI – een speerpunt heeft gemaakt en dat, in dit verband," 

2e deel "de Europese Unie van de werkgelegenheid – met name via het EFSI – een 

speerpunt heeft gemaakt en dat, in dit verband," zonder de woorden: "– met name 

via het EFSI –" 

3e deel "– met name via het EFSI –" 

 
ECR, PPE, ENF: 

overweging U 

1e deel "overwegende dat de Europese landbouwers actief zijn in een steeds mondialer 

wordende markt en daarom sterker blootgesteld worden aan prijsschommelingen dan 

andere sectoren;" 

2e deel "overwegende dat de handelsakkoorden waarover momenteel wordt onderhandeld, 

zoals het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen (TTIP), de 

brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada en de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur, een bedreiging vormen voor 

het scheppen van werkgelegenheid en de totstandkoming van voorwaarden die 

landbouwinkomens ondersteunen;" 
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ENF, S&D: 

overweging AI 

1e deel "overwegende dat het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

(Elfpo) voorziet in steun op de middellange termijn voor huisvesting, 

gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid in plattelandsgebieden ten behoeve 

van gemarginaliseerde gemeenschappen;" 

2e deel "overwegende dat het Elfpo rekening kan houden met de bijzondere behoeften van 

vluchtelingen en kan worden gebruikt voor beroepsopleiding en maatregelen voor 

het verwerven van vaardigheden in de verschillende bedrijfssectoren op het 

platteland;" 

3e deel "rekening kan houden met de bijzondere behoeften van vluchtelingen en" 
 

Diversen 

Erratum: alle talenversies 

 


