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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. Kaderovereenkomst EU-Algerije over de algemene beginselen voor de deelname 

van Algerije aan programma's van de Unie *** 

Aanbeveling: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedgekeurd 

HS + 594, 70, 13 

 

 

 

2. Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de 

internationale wateren ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Isabelle Thomas (A8-0369/2016) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1 EFDD HS - 38, 634, 17 

Standpunt van de Raad goedgekeurd 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

 

 

3. Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement 

Verslag: Richard Corbett (A8-0344/2016) (Gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van het 

Reglement, gewone meerderheid voor de interpretaties en het ontwerpbesluit) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 



P8_PV(2016)12-13(VOT)_NL.docx 4 PE 596.792 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-2 

4-5 

8 

10-12 

14-15 

17-18 

20-21 

24-28 

30 

32 

34 

36-38 

40-41 

43 

45 

48 

51-52 

54-59 

61-73 

75-84 

86-87 

90-108 

111-

118 

120-

127 

129 

132-

133 

135 

138 

140 

144-

146 

149 

151-

152 

156-

158 

160-

161 

163-

173 

175-

177 

179-

180 

185-

186 

193 

197 

205 

207-

218 

commissie HS + 618, 13, 73 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

220 

224-

227 

229-

233 

236-

237 

239-

240 

244-

249 

255-

258 

261 

263-

264 

266-

284 

Verdeling van de 

posten 

461 S&D ES + 451, 220, 35 

388 GUE/NGL HS ↓  

380 EFDD HS ↓  

326 EFDD HS ↓  

299 ENF HS ↓  

328 EFDD HS ↓  

Duur van de mandaten 325 EFDD  -  

385 GUE/NGL  -  

313 EFDD, ECR  -  

artikel 4 3 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 7 6 commissie HS + 622, 72, 12 

artikel 9 7 commissie so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 11 9 commissie so   

1 +  

2 +  

3 +  

314 meer dan 40 

leden 

HS + 390, 274, 41 

315 meer dan 40 

leden 

so   

1/HS - 319, 274, 110 

2/HS ↓  

323 EFDD  ↓  

artikel 15, § 1 13DD commissie so   

1 +  

2/HS + 501, 182, 24 

381 GUE/NGL  ↓  

324 EFDD HS ↓  

artikel 15, § 1 

interpretatie 

13DD= 

383S= 

commissie 

GUE/NGL 

as +  

artikel 15, § 2 384 GUE/NGL HS - 112, 524, 69 

13DD commissie as +  

298 ENF HS - 115, 583, 3 

artikel 18 16 commissie as +  

artikel 22 19 commissie as +  

327 EFDD HS - 357, 342, 6 

386 GUE/NGL  ↓  

artikel 25, na § 12 287 Verts/ALE HS - 249, 447, 8 

artikel 26, § 2 300 ENF HS - 131, 568, 5 

22 commissie as +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 27, § 3 387 GUE/NGL so   

1/HS + 378, 298, 29 

2/HS - 165, 479, 57 

23DD commissie  ↓  

artikel 27, rest 23DD commissie  +  

artikel 32, § 1 310rev PPE, ALDE ES - 274, 425, 7 

artikel 32, § 1 

interpretatie 

311rev PPE, ALDE  -  

artikel 32, §§ 2-6 29DD commissie as +  

artikel 32, na § 6 329 

330 

EFDD 

EFDD 

 -  

29DD commissie as +  

artikel 34, § 1 331 EFDD  -  

artikel 34, § 2 332 

333 

EFDD 

EFDD 

HS - 248, 451, 8 

31DD commissie HS + 689, 9, 6 

artikel 34,  §§ 3, 4 31DD commissie HS + 680, 7, 18 

artikel 37 33 commissie as +  

389 GUE/NGL HS ↓  

na artikel 38 35 commissie as -  

artikel 42 39 commissie so   

1 +  

2 -  

artikel 46 42 commissie so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na artikel 47 44 commissie HS + 569, 126, 11 

artikel 49, §§ 1, 3 46DD commissie  +  

artikel 49, § 2 391 GUE/NGL HS - 324, 342, 38 

46DD commissie  +  

artikel 50 47 commissie as +  

artikel 52, § 1 392 GUE/NGL HS - 338, 348, 19 

49DD commissie as +  

artikel 52, rest 49DD commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 53 50 commissie as +  

na artikel 53 292 Verts/ALE HS - 191, 486, 28 

artikel 56 53 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 59 60 commissie so   

1 +  

2 +  

na artikel 67 74 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 73 85 commissie  +  

334 EFDD HS ↓  

335 EFDD HS ↓  

na artikel 73 88 commissie so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

305 PPE ES + 471, 189, 43 

89 commissie so   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 79, § 3, sub-§ 1 398 GUE/NGL HS - 371, 333, 2 

artikel 87 109 commissie as +  

artikel 88 110 commissie as +  

artikel 99 119 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 108, § 8 128DD commissie as +  

405 GUE/NGL ES - 313, 359, 31 

artikel 108, rest 128DD commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 110 130 commissie as +  

artikel 111 131 commissie as +  

artikel 113 134 commissie as +  

artikel 115 136 commissie HS + 644, 54, 9 

336 EFDD  -  

artikel 116 137 commissie so   

1 +  

2 +  

316 meer dan 40 

leden 

HS - 244, 459, 2 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

317 meer dan 40 

leden 

HS - 247, 445, 2 

artikel 117 139 commissie so   

1/HS + 639, 41, 25 

2/HS - 364, 316, 19 

306 PPE  ↓  

337 EFDD HS ↓  

na artikel 118 141 commissie as +  

artikel 119 142 commissie so   

1 +  

2 +  

408 GUE/NGL  -  

artikel 120 143 commissie as +  

artikel 123 147 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 124 148 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 126 150 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 129 153 commissie as +  

413 GUE/NGL  -  

414 GUE/NGL  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 130, na § 1 415 GUE/NGL ES - 317, 385, 3 

artikel 130, § 2 416 GUE/NGL ES - 265, 434, 5 

154DD commissie HS + 690, 10, 5 

artikel 130, na § 2 338 EFDD  -  

artikel 130, § 3, sub-§ 

1 

417 GUE/NGL HS - 179, 515, 9 

339 EFDD  -  

154DD commissie so   

1/HS + 578, 86, 40 

2/HS + 517, 138, 37 

artikel 130, § 5, sub-§ 

1 

418 GUE/NGL HS - 137, 555, 8 

artikel 130, rest 154DD commissie HS + 641, 34, 27 

na artikel 130 295 meer dan 40 

leden 

 +  

296 meer dan 40 

leden 

 +  

artikel 131 155 commissie as +  

artikel 133, na § 1 159DD commissie HS + 567, 139, 2 

301 ENF  ↓  

artikel 133, rest 159DD commissie HS + 604, 85, 16 

artikel 136 162S commissie HS + 476, 181, 39 

285 S&D  ↓  

340 EFDD  ↓  

na artikel 153 174 commissie so   

1/HS + 685, 16, 5 

2/HS + 534, 162, 5 

424 GUE/NGL  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

302 ENF HS ↓  

artikel 158, § 4 427 GUE/NGL HS - 178, 521, 6 

178DD commissie  +  

artikel 158, 

interpretatie en na § 4 

178DD commissie  +  

artikel 162 181 commissie so   

1 + mondeling 

gewijzigd 

2 +  

artikel 163 428 GUE/NGL  -  

na artikel 164 182 commissie as +  

artikel 165 183 commissie as +  

341 EFDD ES - 234, 439, 26 

artikel 166 184 commissie so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

342 EFDD HS - 327, 373, 3 

artikel 167 343 EFDD HS - 186, 512, 5 

artikel 168, § 3, sub-§ 

3 

187DD commissie as +  

344 EFDD  ↓  

artikel 168, rest 187DD commissie as +  

Na artikel 168, 

drempels 

188 commissie HS + 417, 281, 6 

293 Verts/ALE HS ↓  

429 GUE/NGL HS ↓  

312DD ALDE HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Horizontale 

afstemming 

189 commissie  +  

312DD ALDE HS ↓  

382 

390 

393-

397 

399-

404 

406-

407 

409-

412 

419-

423 

425-

426 

430-

432 

433cp 

435 

437-

438 

440-

445 

447 

452 

454-

455 

GUE/NGL HS ↓  

artikel 109, § 1, sous-§ 

3 

288 Verts/ALE HS - 222, 472, 8 

190DD commissie  +  

artikel 169, § 6, sub-§ 

1 

433DD GUE/NGL HS - 132, 565, 3 

190DD commissie  +  

artikel 169, rest 190DD commissie  +  

artikel 170 191 commissie as +  

artikel 171, §§ 1-4 en 

4 bis 

192DD commissie  +  

artikel 171, § 5 434 GUE/NGL HS - 152, 508, 45 

192DD commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 173 194S commissie as +  

345 EFDD HS ↓  

artikel 174 195 commissie so   

1 +  

2/HS + 538, 136, 31 

artikel 175 196 commissie so   

1/HS + 640, 56, 5 

2/HS + 422, 264, 3 

436 GUE/NGL  ↓  

artikel 178, § 1 346 EFDD HS - 107, 587, 9 

198DD commissie  +  

artikel 178, § 2 198DD

= 

347= 

commissie 

EFDD 

 +  

artikel 179 199 commissie  +  

348 EFDD  -  

na artikel 179 200 commissie so   

1/HS + 673, 26, 4 

2/HS + 524, 161, 14 

artikel 180 201 commissie so   

1 +  

2/HS + 496, 204, 4 

349 EFDD  ↓  

artikelen 181-182 202-

204 

commissie  +  

350 

351 

EFDD 

EFDD 

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

opmerkingen 

artikel 183 206 commissie so   

1/HS + 648, 48, 8 

2/HS + 502, 191, 3 

3/HS + 480, 219, 3 

439 GUE/NGL HS - 160, 541, 4 

artikel 196 219 commissie HS + 519, 113, 67 

artikel 198, § 3 221DD commissie HS - 165, 524, 15 

307 PPE ES + 497, 201, 5 

artikel 198, rest 221DD commissie HS + 637, 61, 5 

artikel 199, § 1 222DD commissie as +  

artikel 199, rest 222DD commissie so   

1 +  

2 -  

308 PPE  ↓  

446 GUE/NGL  ↓  

303 ENF HS ↓  

artikel 200 223S commissie as +  

artikel 201, § 5 352 EFDD  -  

artikel 204, § 1, sub-§ 

1 

228DD commissie  +  

353 EFDD HS ↓  

304 ENF HS ↓  

artikel 204, rest 228DD commissie  +  

354S EFDD  ↓  

355 EFDD HS - 136, 511, 55 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 205, § 4, na 

sub-§ 1 

289 Verts/ALE HS - 242, 403, 59 

artikel 207, na § 1 356 EFDD  -  

artikel 208, § 1 234DD commissie HS + 419, 237, 49 

448 GUE/NGL HS ↓  

artikel 208, rest 234DD commissie HS + 604, 74, 25 

artikel 209 235 commissie so   

1 +  

2/ES - 336, 323, 41 

artikel 212, § 2 238DD commissie as/ES + 389, 242, 73 

309 PPE  ↓  

artikel 212, rest 238DD commissie as +  

artikel 215 241 commissie  +  

449 GUE/NGL  ↓  

artikel 216 450 GUE/NGL  -  

242 commissie  +  

na artikel 216 243 commissie  +  

451 GUE/NGL  ↓  

Titel XII 453 GUE/NGL HS - 79, 592, 34 

250-

254 

commissie  +  

Bijlage I, artikel 2 sub-

§ 1, letters a en b  

259DD commissie HS + 691, 11, 2 

Bijlage I, artikel 2 sub-

§ 1, na letter b 

259DD commissie HS + 575, 72, 56 

357 EFDD HS - 193, 473, 37 

358 EFDD HS - 156, 513, 36 

359 EFDD HS - 261, 421, 16 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Bijlage I, artikel 3 360 EFDD HS - 212, 458, 32 

361 EFDD HS - 166, 499, 35 

362 EFDD HS - 236, 455, 11 

Bijlage I, artikel 4, § 1 260DD commissie  +  

Bijlage I, artikel 4, § 2, 

sub-§ 1, letter c 

318 meer dan 40 

leden 

HS - 231, 445, 28 

Bijlage I, artikel 4, § 2, 

sub-§ 1, letter e 

363 EFDD HS - 135, 470, 99 

260DD commissie  +  

Bijlage I, artikel 4, § 2, 

sub-§ 1, letter g 

364S EFDD HS - 61, 633, 6 

Bijlage I, artikel 4, § 2, 

sub-§ 1, na letter h 

290 Verts/ALE HS - 141, 499, 57 

291 Verts/ALE HS - 118, 530, 55 

Bijlage I, artikel 4, § 2, 

sub-§ 2 

260DD commissie  +  

Bijlage I, artikel 4, na 

§ 3 

365 EFDD HS - 97, 562, 39 

Bijlage I, artikel 4, § 4 366 EFDD HS - 125, 537, 36 

260DD commissie  +  

Bijlage I, artikel 4, na 

§ 4 (4 bis) 

260DD commissie as +  

Bijlage I, artikel 4, na 

§ 4 (4 ter) 

260DD commissie as +  

Bijlage I, na artikel 4 294 Verts/ALE HS - 254, 434, 13 

Bijlage I, artikel 6, na 

§ 1 

319 meer dan 40 

leden 

HS - 256, 414, 29 

367 EFDD HS - 167, 500, 35 

Bijlage I, artikel 7, § 2, 

sub-§ 1 

368 EFDD HS - 150, 526, 28 

321 meer dan 40 

leden 

HS - 352, 282, 70 

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

opmerkingen 

Bijlage I, artikel 7, § 3 369 EFDD HS - 125, 528, 48 

Bijlage I, artikel 7, § 4 370 EFDD HS - 199, 469, 30 

Bijlage I, artikel 7, § 5 371 EFDD HS - 132, 527, 40 

Bijlage I, artikel 8 372 EFDD HS - 242, 447, 4 

373 EFDD HS - 206, 492, 4 

322 meer dan 40 

leden 

HS - 249, 430, 11 

374 EFDD HS - 215, 485, 3 

375 EFDD HS - 129, 547, 28 

Bijlage III, § 1, sub-§ 

1, streepje 4 

456 GUE/NGL  -  

Ontwerpbesluit 

§ 7 459 S&D  +  

na § 7 286 S&D  +  

na § 8 460 PPE, S&D  +  

overw A (nieuw) 457 EFDD  -  

overw B (nieuw) 458 EFDD  -  

Stemming: ontwerpbesluit HS + 548, 145, 13 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendement 139 

Verts/ALE: amendementen 31, 221, 259, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 314, 315, 316, 

317, 318, 319, 320, 321, 322 

GUE/NGL: amendementen 13DD (artikel 15, § 1) (2e deel), 139, 154, 159, 162, 174, 201 (2e 

deel), 206, 234, 384, 387, 388, 389, 391, 392, 398, 417, 418, 427, 429, 433, 434, 

439, 448, 453, stemming en bloc van de amendementen van de GUE/NGL-Fractie 

over de horizontale afstemming 

EFDD: amendementen 6, 44, 136, 139, 195 (2e deel), 196, 199, 200, 201 (2e deel), 206, 

219, 289, 314, 315, 316, 317, 320, 322, 324, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 337, 342, 

343, 345, 346, 353, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 

369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 380, 388, 391, 397, 398, 417 en 429 

ENF: amendementen 298, 299, 300, 302, 303, 304, stemming en bloc van de 

amendementen van de bevoegde commissie 

ALDE: amendementen 188, 312 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendementen 259DD (biijlage I, artikel 2, na letter b), amendement 260DD 

(bijlage I, artikel 4, na § 4 (4 bis)) 

ECR: amendementen 162, 222 

Verts/ALE: amendementen 222, 223, 238 

GUE/NGL: amendementen 44, 47, 159DD (artikel 133, na § 1(b)), 222 

EFDD: amendementen 13, 16, 19, 22, 29, 31, 33, 49, 50, 109, 110, 119, 128, 130, 131, 134, 

137, 141, 143, 148, 153, 155, 159, 181, 182, 183, 187, 191, 194 

ENF: amendementen 16, 35, 183 

ALDE: amendement 234DD (artikel 208, § 1), amendement 260DD (bijlage I, artikel 4, na § 

4 (4b)) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 139 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “hoofdelijk” 

2e deel dit woord 

 
amendement 222DD (artikel 199, rest) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en niet-fractiegebonden leden” (lid 1 bis) 

2e deel deze woorden 

 

ECR: 

amendement 315 

1e deel gehele tekst zonder het woord "geplande" 

2e deel dit woord 

 

S&D: 

amendement 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Indien de ter zake bevoegde commissie, een fractie 

of ten minste veertig leden van oordeel zijn dat een ontwerp van 

wetgevingshandeling of delen daarvan strijdig zijn met het subsidiariteitsbeginsel, 

wordt de zaak op hun verzoek verwezen naar de commissie die bevoegd is voor de 

eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel.  Dit verzoek wordt ingediend binnen 

vier werkweken na de bekendmaking in het Parlement van de aanwijzing van de ten 

principale bevoegde commissie.”  

2e deel deze woorden 
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amendement 235 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met uitzondering van lid 4 ter” 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

amendement 128DD (artikel 108, rest) 

1e deel gehele tekst zonder lid 6 

2e deel lid 6 

 
amendement 387 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “eensgezind” 

2e deel dit woord 

 

EFDD: 

amendement 3 

1e deel gehele tekst zonder lid 5 

2e deel lid 5 

 
amendement 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of door de permanente vertegenwoordigingen van 

de lidstaten” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 53 

1e deel gehele tekst zonder lid 3 

2e deel lid 3 

 
amendement 88 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer in de vorm van” en “richtsnoeren” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 89 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Is het niet mogelijk binnen een redelijke termijn 

een vergadering van de commissie te beleggen, dan brengen de voorzitter van het 

onderhandelingsteam en de rapporteur namens het onderhandelingsteam verslag uit 

aan een vergadering van de coördinatoren van de commissie." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 119 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Wanneer de bevoegde commissie uiterlijk zes 

maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring nog niet haar aanbeveling 

heeft geformuleerd, kan de Conferentie van voorzitters dit onderwerp voor 

behandeling op de agenda van een volgende vergaderperiode plaatsen dan wel in 

naar behoren gemotiveerde gevallen besluiten de termijn van zes maanden te 

verlengen.” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 137 

1e deel gehele tekst zonder leden 1 en 3 

2e deel leden 1 en 3 
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amendement 142 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Is in de voorgaande twee maanden een stemming 

gehouden over een motie van afkeuring, dan is voor de indiening van een nieuwe 

motie van afkeuring een vijfde van de leden van het Parlement benodigd.” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 148 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tenzij de Conferentie van voorzitters om redenen 

van tijdsplanning of vanwege de relatieve politieke relevantie van het onderwerp 

besluit dat dit niet nodig is.” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 195 

1e deel gehele tekst zonder lid 4 bis 

2e deel lid 4 bis 

 
amendement 200 

1e deel gehele tekst zonder lid 2 

2e deel lid 2 

 

ENF: 

amendement 42 

1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: “gedetailleerd” en “dat in 

overeenstemming moet zijn met de grondrechten en het subsidiariteitsbeginsel” 

2e deel deze schrapping 

 
amendement 150 

1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: “in de officiële talen” 

2e deel deze schrapping 

 
amendement 174 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Zij kan met een meerderheid van vier vijfde van 

de leden van het Parlement besluiten om een door een fractie voorgesteld onderwerp 

te verwerpen.” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 181 

1e deel gehele tekst zonder de schrapping van de woorden: “alsook een niet-fractiegebonden 

lid” 

2e deel deze schrapping 
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amendement 196 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een derde” 

2e deel deze woorden 

 

ALDE: 

amendement 154DD (artikel 130, § 3, sub§ 1) 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “voortschrijdende “ 

2e deel dit woord 

 

ENF, EFDD: 

amendement 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “De leden onthouden zich in parlementaire 

beraadslagingen van lasterlijke, racistische en xenofobe taaluitingen of gedragingen, 

alsook van het ontvouwen van spandoeken.” en zonder lid 3 bis 

2e deel “De leden onthouden zich in parlementaire beraadslagingen van lasterlijke, 

racistische en xenofobe taaluitingen of gedragingen, alsook van het ontvouwen van 

spandoeken.” 

3e deel lid 3 bis 

 

Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE: 

amendement 13DD (artikel 15, § 1) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Indien bij een stemming meer dan één 

ambtsdrager moet worden gekozen, is het stembriefje slechts geldig wanneer meer 

dan de helft van de beschikbare stemmen is uitgebracht.” 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL, EFDD, ALDE: 

amendement 49DD (artikel 52, rest) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en verzoeken om stemming in onderdelen of 

hoofdelijke stemming” 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

amendement 60 

1e deel gehele tekst zonder lid 1 bis 

2e deel lid1 bis 
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amendement 74 

1e deel gehele tekst zonder lid 2 

2e deel lid 2 

 

PPE, ENF: 

amendement 139 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “hoofdelijk” 

2e deel dit woord 

 

Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD: 

amendement 147 

1e deel gehele tekst zonder lid 4 bis 

2e deel lid 4 bis 

 

ECR, EFDD, ENF: 

amendement 184 

1e deel gehele tekst zonder leden 1 en 2 en zonder het woord “dertig” in lid 3, letters b) en 

c) 

2e deel lid 1 

3e deel lid 2 

4e deel het woord “dertig” in lid 3, letters b) en c) 

 

GUE/NGL, EFDD, ENF, ALDE: 

amendement 201 

1e deel gehele tekst zonder lid 1 bis 

2e deel lid 1 bis 

 

ECR, ALDE: 

amendement 206 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Elk lid mag per vergaderperiode ten hoogste drie 

mondelinge stemverklaringen afleggen” en “geheime stemmingen of “ 

2e deel “Elk lid mag per vergaderperiode ten hoogste drie mondelinge stemverklaringen 

afleggen” 

3e deel “geheime stemmingen of “ 
 

Diversen: 

De EFDD-Fractie heeft haar amendementen 376 en 379 ingetrokken. 

De Voorzitter heeft amendement 320 onontvankelijk verklaard. 
 

György Schöpflin diende het volgende mondeling amendement in op amendement 181: 

"Bij de verdeling van de spreektijd in de plenaire vergadering wordt er rekening mee gehouden dat 

leden met een beperking eventueel meer tijd nodig hebben." 

4. De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

Verslag: József Nagy (A8-0345/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 25 6 ENF HS - 78, 558, 59 

§ so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

oorspronkelijke 

tekst 

1 +  

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 638, 9, 57 

§ 53 7 ENF HS - 91, 543, 68 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 57 8 ENF HS - 93, 549, 58 

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 79 1 Verts/ALE ES + 470, 164, 59 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2/HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 125 2 Verts/ALE  -  

na § 125 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  +  

§ 126 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

Kopje na § 137 9 GUE/NGL HS - 327, 328, 45 

na § 137 10 GUE/NGL HS - 327, 357, 17 

11 GUE/NGL HS + 347, 316, 36 

12 GUE/NGL HS - 299, 344, 50 

overw Y 5 ENF HS - 92, 564, 45 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 456, 138, 104 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 9, 10, 11, 12 

ENF: amendementen 5, 6, 7, 8 

ECR: §§ 44, 79 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 55, 81, 126 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor het creëren van veilige en legale routes voor 

asielzoekers” 

2e deel deze woorden 

 
§ 33 

1e deel “benadrukt dat elk systeem voor grootschalige en willekeurige observatie door 

inlichtingendiensten een ernstige inbreuk op de grondrechten van de burgers vormt;” 

2e deel “benadrukt dat elk wetgevingsvoorstel in de lidstaten in verband met 

toezichtcapaciteiten van inlichtingendiensten in overeenstemming moet zijn met het 

Handvest en met de beginselen van evenredigheid en noodzaak” en “in het besef dat 

de lidstaten exclusief bevoegd zijn op dit gebied” 

3e deel “verzoekt de Commissie” en “er nauwlettend op toe te zien dat dergelijke 

wetgevingsontwikkelingen stroken met de Verdragen, aangezien die mogelijkerwijs 

belangrijke juridische kwesties zullen oproepen;” 
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§ 65 

1e deel “betreurt dat vrouwen en meisjes niet in alle lidstaten op dezelfde manier tegen 

geweld worden beschermd; benadrukt dat er nog veel verbeteringen nodig zijn om 

geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden;” 

2e deel “verzoekt de EU het Verdrag van Istanbul te ondertekenen en te ratificeren, nu de 

Commissie in maart 2016 de procedure daarvoor heeft gestart; herinnert de lidstaten 

eraan dat toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul hen niet ontslaat van de 

verplichting dat verdrag te ondertekenen, te ratificeren en uit te voeren en spoort hen 

aan dit te doen;” 

3e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten de bestaande wetgeving te evalueren en de 

kwestie van geweld tegen vrouwen hoog op de agenda te houden, aangezien 

gendergerelateerd geweld niet mag worden getolereerd;” 

4e deel “herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te dienen 

met maatregelen om het beleid van de lidstaten ter preventie van geweld tegen 

vrouwen en meisjes te bevorderen en ondersteunen;” 

 
§ 73 

1e deel “brengt in dit verband in herinnering dat gelijkheid van mannen en vrouwen 

uitsluitend kan worden bereikt door middel van een eerlijke herverdeling van betaald 

en onbetaald werk;” 

2e deel “erkent dat de handhaving van de grondrechten van vrouwen en meisjes kan worden 

gewaarborgd door middel van verdere economische, politieke en sociale 

empowerment, vertegenwoordiging en inclusie; wijst erop dat er de laatste jaren 

bewegingen tegen gendergelijkheid zijn ontstaan die zich tegen bestaande 

verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid verzetten;” 

 
§ 79 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ de rechten in verband met de seksuele en 

reproductieve gezondheid van” en “te beschermen en na te leven” 

2e deel deze woorden 
 

 

5. Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector 

Verslag: Christian Ehler en Luigi Morgano (A8-0357/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 411, 258, 34 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 572, 124, 9 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 490, 156, 58 

2/HS + 385, 256, 48 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 428, 230, 41 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 500, 177, 28 

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 540, 77, 85 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 24 (2e deel), 38 

Verts/ALE: §§ 42, 61 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 27 

ALDE: overw Z, §§ 5, 42, 45, 53 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 24 

1e deel “merkt op dat atypische arbeidsvormen (deeltijdse contracten, contracten van 

beperkte duur, tijdelijk werk en economisch afhankelijk zelfstandig 

ondernemerschap) wijdverspreid zijn in de culturele en creatieve sector, met name in 

de media en in de culturele sector; benadrukt dat belemmeringen voor de mobiliteit 

van kunstenaars en professionals in de culturele sector weggewerkt moeten worden, 

en ondersteunt het verzoek van het Europees Economisch en Sociaal Comité om een 

passende oplossing uit te werken om de mobiliteit van werknemers in de culturele en 

creatieve sector in de EU te verbeteren ” 

2e deel “en de visaprocedures voor uitwisselingen met derde landen te versoepelen” 

 
§ 34 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “campagnes en“ 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het budget voor Creatief Europa en de 

garantiefaciliteit omhoog moet, zodat” 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name uit intellectuele eigendom” 

2e deel deze woorden 

 
§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “benadrukt dat digitale technologie en 

infrastructuur afhangen van de inhoud die door makers verstrekt wordt;” en “ makers 

en alle bij het creatieve proces betrokken partijen en voor hun werk” 

2e deel deze woorden 

 
§ 12 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en geïntensiveerd”  

2e deel deze woorden 

 

ALDE: 

§ 16 

1e deel “acht het absoluut noodzakelijk dat de Unie en haar lidstaten de mogelijkheid 

behouden hun cultureel en audiovisueel beleid te handhaven en verder te 

ontwikkelen binnen het kader van hun wetgeving, normen en conventies, inclusief 

het Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit 

van cultuuruitingen; dringt er daarom op aan dat de uitsluiting van diensten voor 

culturele en audiovisuele inhoud, ook online, duidelijk in overeenkomsten tussen de 

Unie en derde landen wordt vermeld;” 

2e deel “benadrukt in deze context dat de culturele en de audiovisuele diensten van het 

mandaat voor algemene vrijhandelsovereenkomsten moeten worden uitgesloten, 

aangezien cultuur- en creatieve goederen een tweeledig intrinsieke waarde hebben;” 
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§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “juridisch en institutioneel“ en “ten aanzien van 

contracten, belangenverenigingen, sociale zekerheid, ziekteverzekering, directe en 

indirecte belastingen en naleving van Europese regels” 

2e deel “juridisch en institutioneel”  

3e deel “ten aanzien van contracten, belangenverenigingen, sociale zekerheid, 

ziekteverzekering, directe en indirecte belastingen en naleving van Europese regels” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zodat duidelijk is dat vrijstelling van 

aansprakelijkheid enkel toegepast kan worden op daadwerkelijk neutrale en passieve 

aanbieders van onlinediensten, zoals vastgesteld in de e-handelsrichtlijn en de 

jurisprudentie van het HVJEU, en niet op diensten die een actieve rol spelen bij de 

verdeling, promotie en commerciële exploitatie van inhoud, ten koste van de 

makers” 

2e deel deze woorden 

 
§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wijst erop dat deze illegale activiteiten leiden tot 

grootschalige inkomens- en banenverliezen en de oorzaak kunnen zijn van 

veiligheids- en gezondheidsproblemen, die aangepakt moeten worden;” en “en 

benadrukt dat de strijd tegen deze illegale activiteiten geïntensiveerd moet worden” 

2e deel “wijst erop dat deze illegale activiteiten leiden tot grootschalige inkomens- en 

banenverliezen en de oorzaak kunnen zijn van veiligheids- en 

gezondheidsproblemen, die aangepakt moeten worden;”  zonder de woorden "en 

gezondheids-" 

3e deel “en gezondheids-” 

4e deel  “en benadrukt dat de strijd tegen deze illegale activiteiten geïntensiveerd moet 

worden” 

 
§ 13 

1e deel “roept de Commissie op om te komen met doeltreffende maatregelen om online 

piraterij te bestrijden” 

2e deel “en er met name voor te zorgen dat online diensten die inhoud aanbieden, 

doeltreffende middelen aanwenden om illegale inhoud uit hun aanbod te 

verwijderen“ 

3e deel “en actie ondernemen om te voorkomen dat deze inhoud weer verschijnt” 

 
§ 38 

1e deel “pleit voor het toekennen van een "Europese Prijs voor de creatieve en culturele 

sector"” 

2e deel “naar het voorbeeld van de "Frans-Duitse Prijs voor de creatieve en culturele 

sector”;” 
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6. Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap 

Verslag: Mariya Gabriel (A8-0365/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 340, 331, 15 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 380, 262, 41 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 326, 329, 40 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 556, 71, 65 

2/HS + 618, 13, 44 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 517, 127, 50 

2/HS + 497, 108, 72 

3/HS + 432, 191, 55 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES - 289, 401, 4 

3 -  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 487, 160, 44 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 397, 288, 12 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 505, 68, 103 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: overw I, §§ 37, 38 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: overw N, §§ 7, 36, 51 

PPE: overw I, §§ 3, 7, 36 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 37 

1e deel “dringt er bij de landen van het Oostelijk Partnerschap op aan dat zij het Verdrag van 

Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld zo snel mogelijk ratificeren, aangezien geen van de betrokken landen dat tot 

nu toe heeft gedaan,” 

2e deel “en verzoekt de autoriteiten nationale strategieën op te stellen ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen en er nauwlettend op toe te zien dat deze strategieën 

daadwerkelijk worden uitgevoerd;” 

 

PPE: 

overweging T 

1e deel “overwegende dat prenatale zorg en goede verloskundige begeleiding bij de 

bevalling en de beschikbaarheid van spoedeisende verloskundige hulp en essentiële 

voorzieningen van cruciaal belang zijn om moedersterfte tegen te gaan;” 

2e deel “overwegende dat de landen van het Oostelijk Partnerschap nog steeds een 

achterstand hebben als het erom gaat alle vrouwen te bereiken, met name vrouwen in 

de armste en meest afgelegen gebieden en vrouwen uit gemarginaliseerde groepen, 

zoals nationale minderheden, migranten en vrouwen met een handicap;” 

 
§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name Moldavië, Georgië en Azerbeidzjan” 

2e deel deze woorden 
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§ 34 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overeenkomstig het "Noordse model"” 

2e deel deze woorden 

 
§ 51 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verplicht te stellen” en “genderbudgettering toe te 

passen en gendereffectbeoordelingen uit te voeren” 

2e deel “verplicht te stellen” 

3e deel “genderbudgettering toe te passen en gendereffectbeoordelingen uit te voeren” 

 

ECR, PPE: 

§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alle” en “bindende quota voor kandidatenlijsten” 

2e deel “alle” 

3e deel  “bindende quota voor kandidatenlijsten” 

 
§ 38 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “anticonceptie” en “veilige en legale abortus en tot 

seksuele voorlichting” 

2e deel “anticonceptie”  

3e deel “veilige en legale abortus en tot seksuele voorlichting” 

 


