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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. Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** 

Aanbeveling: Artis Pabriks (A8-0009/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Goedkeuring HS + 408, 254, 33 

 

 

 

2. Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada 

Ontwerpresoluties: B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017,  
B8-0146/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0141/2017  

(ENF) 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 87, 601, 8 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 82, 595, 12 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 88, 591, 13 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 82, 601, 12 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0142/2017  

(Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 134, 498, 67 

Ontwerpresolutie B8-0143/2017  

(S&D) 

stemming: resolutie (als geheel)  -  

Ontwerpresolutie B8-0144/2017  

(GUE/NGL) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 163, 506, 27 

Ontwerpresolutie B8-0145/2017 (EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel)  -  

Ontwerpresolutie B8-0146/2017  

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 19 ENF HS - 90, 580, 13 

na § 1 7 EFDD HS - 211, 451, 30 

8 EFDD  -  

na § 2 10 EFDD HS - 176, 485, 29 

12 GUE/NGL HS - 205, 452, 36 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 352, 284, 53 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 338, 334, 21 

§ 7 11 EFDD HS - 178, 489, 26 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS - 327, 348, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 7 13 GUE/NGL HS - 222, 439, 31 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 323, 304, 72 

§ 9 9= 

21= 

EFDD 

Verts/ALE 

 -  

§ 11 20 ENF HS - 91, 570, 15 

na § 11 14 GUE/NGL HS - 216, 456, 22 

overw E 17 ENF HS - 93, 576, 14 

overw F 1 EFDD  -  

overw G 2 EFDD  -  

na overw G 3 EFDD HS - 225, 451, 22 

overw H 16S GUE/NGL HS - 329, 339, 24 

na overw H 4= 

15= 

EFDD 

GUE/NGL 

HS - 211, 453, 32 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 334, 248, 114 

na overw J 18 ENF HS - 112, 537, 35 

overw K 5 EFDD HS - 187, 488, 21 

na overw N 6 EFDD HS - 199, 475, 23 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 314, 355, 27 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: B8-0146/2017: amendementen 7, 10, 11 

GUE/NGL: B8-0146/2017: amendementen 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 

ENF: B8-0141/2017: overw B, D, E, eindstemming 

 B8-0146/2017: amendementen 17 t/m 20, overw i, § 5 t/m 8, eindstemming 

Verts/ALE: B8-0142/2017: eindstemming 
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3. Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** 

Aanbeveling: Charles Tannock (A8-0028/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Goedkeuring HS + 506, 142, 43 

 

 

 

4. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en 

Mongolië *** 

Aanbeveling: Helmut Scholz (A8-0382/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Goedkeuring HS + 618, 65, 16 

 

 

 

5. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en 

Mongolië (resolutie) 

Verslag: Helmut Scholz (A8-0383/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 619, 63, 15 

 

Erratum: alle talenversies 
 

 

6. Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de 

daaronder vallende producten betreft) *** 

Aanbeveling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Goedkeuring HS + 657, 29, 14 
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7. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I 

Verslag: Ian Duncan (A8-0003/2017) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-4 

7-8 

10 

15 

17-19 

20-26 

28-29 

37 

39 

43 

44 

46 

50-52 

54-59 

61-69 

71-72 

74-80 

82 

86-88 

90-93 

95 

97-98 

100-

101 

107 

112-

116 

118-

123 

126-

134 

135-

138 

commissie  +  

artikel 1, § 5, na sub-§ 

1 Besluit (EU) 

2015/1814 

139 commissie HS + 544, 140, 14 

artikel 2, § 1 Richtl. 

2003/87/CE 

27 commissie HS - 248, 424, 20 

artikel 3, § 2 Richtl. 

2003/87/CE 

30 commissie as +  

artikel 3 ter, § 1 Richtl. 

2003/87/CE 

31 commissie as +  

artikel 3 quater, § 2 

Richtl. 2003/87/CE 

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

opmerkingen 

artikel 3 quater, § 3 

Richtl. 2003/87/CE 

33 commissie as +  

artikel 3 quater, § 4, 

sub-§ 1 Richtl. 

2003/87/CE 

34 commissie as +  

artikel 3 quinquies, na 

§ 1 Richtl. 2003/87/CE 

35 commissie as +  

artikel 3 septies Richtl. 

2003/87/CE 

36 commissie as +  

artikel 6, § 2, na letter 

d Richtl. 2003/87/CE 

146 GUE/NGL HS - 112, 573, 16 

artikel 6, § 2, na letter 

e Richtl. 2003/87/CE 

38 commissie as +  

artikel 9, §§ 2 en 3 

Richtl. 2003/87/CE 

150 Verts/ALE HS - 245, 441, 13 

40 commissie HS - 315, 376, 7 

142 PPE  +  

artikel 10, § 1, sub-§ 1 

Richtl. 2003/87/CE 

41 commissie as +  

artikel 10, § 1, sub-§ 2 

Richtl. 2003/87/CE 

42 commissie HS + 597, 98, 6 

artikel 10, § 1, sub-§ 3 

Richtl. 2003/87/CE 

45 commissie as +  

artikel 10, § 1, na sub-

§ 4 Richtl. 2003/87/CE 

47 commissie HS + 506, 172, 15 

163 meer dan 38 

leden 

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

opmerkingen 

artikel 10, § 2 letter b 

Richtl. 2003/87/CE 

48 commissie as +  

artikel 10, § 3 

inleidend gedeelte 

Richtl. 2003/87/CE 

49 commissie as +  

artikel 10, § 3 letter j 

Richtl. 2003/87/CE 

53 commissie as +  

artikel 10 bis, § 1, sub-

§§ 1 en 2 Richtl. 

2003/87/CE 

60 commissie HS + 637, 47, 17 

artikel 10 bis, § 3 

Richtl. 2003/87/CE 

165 meer dan 38 

leden 

ES + 370, 310, 18 

artikel 10 bis, § 4 

Richtl. 2003/87/CE 

70 commissie as +  

artikel 10 bis, § 6 

Richtl. 2003/87/CE 

73 commissie so   

1 +  

2 +  

141 ENF HS ↓  

artikel 10 ter, titel 83 commissie as +  

artikel 10 ter, na § 1 

Richtl. 2003/87/CE 

84 commissie HS - 237, 446, 17 

85 commissie as +  

144 PPE HS + 576, 112, 10 

artikel 10 quater, § 1 

Richtl. 2003/87/CE 

89 commissie  +  

162 ECR  ↓  

147 GUE/NGL HS ↓  

artikel 10 quater, § 2 

Richtl. 2003/87/CE 

94 commissie  +  

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

opmerkingen 

artikel 10 quater, § 2, 

sub-§ 1, letter c, na 

punt iii Richtl. 

2003/87/CE 

96 commissie as +  

artikel 10 quater, § 3 

Richtl. 2003/87/CE 

99 commissie as +  

artikel 10 quater, na 

§ 6 Richtl. 2003/87/CE 

102 commissie as +  

artikel 10 quinquies, 

§ 1, sub-§ 1 Richtl. 

2003/87/CE 

149 meer dan 38 

leden 

ES + 374, 299, 23 

103 commissie  ↓  

148 GUE/NGL HS ↓  

artikel 10 quinquies, 

sub-§ 2 Richtl. 

2003/87/CE 

104 commissie  +  

153 ECR  ↓  

artikel 10 quinquies, 

§ 2, na sub-§ 2 Richtl. 

2003/87/CE 

105 commissie as +  

artikel 10 quinquies, 

§ 2 Richtl. 2003/87/CE 

106 commissie  +  

154 ECR  ↓  

artikel 10 quinquies, 

§ 4 Richtl. 2003/87/CE 

155-

159= 

164= 

ECR 

meer dan 38 

leden 

ES - 293, 386, 19 

108-

111 

commissie  +  

artikel 12 bis, na § 3 

Richtl. 2003/87/CE 

117 commissie so   

1 +  

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

opmerkingen 

artikel 21, na § 2 

Richtl. 2003/87/CE 

124 commissie as +  

artikel 21, na § 3 

Richtl. 2003/87/CE 

125 commissie as +  

na overw 2 5 commissie as +  

overw 3 6 commissie as/ES - 331, 361, 6 

143 PPE ES + 426, 239, 28 

na overw 4 9 commissie as +  

overw 6 11 commissie so   

1 +  

2 +  

overw 7 12 commissie so   

1/HS + 621, 48, 31 

2/HS - 253, 425, 16 

overw 8 13 commissie HS + 584, 77, 38 

overw 9 14 commissie  +  

140 ENF  ↓  

overw 11 16 commissie  +  

151 ECR  ↓  

145 GUE/NGL HS ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 379, 263, 57 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendementen 84, 150 

GUE/NGL: amendementen 12 (2e deel), 27, 84, 145, 146, 147, 148 

EFDD: amendementen 12, 13, 19, 47, 60, 139 

Verts/ALE: amendementen 40, 84, 150 

S&D: amendementen 40, 84 

ENF: amendement 141 

PPE: amendementen 12 (2e deel), 42, 144, 150 
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Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 5, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 45, 48, 49, 53, 85, 96, 99, 102, 105, 124, 

125 

Leden: amendementen 5, 36, 139 

Verts/ALE: amendementen 9, 70, 85 

PPE: amendementen 27, 40, 84 

ENF: amendementen 5, 6, 12, 27, 30-35, 36, 40, 41, 42, 47, 49, 70, 83, 84, 139 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

amendement 11 

1e deel “De veiling van rechten blijft de algemene regel en kosteloze toewijzing de 

uitzondering. Derhalve moet het aandeel van de te veilen rechten, dat in de periode 

2021-2030 57 % moet bedragen, worden verlaagd door de transsectorale 

correctiefactor toe te passen ter bescherming van de bedrijfstakken die het meest zijn 

blootgesteld aan het risico op koolstoflekkage. In de effectbeoordeling van de 

Commissie worden nadere gegevens over het te veilen aandeel verstrekt en wordt 

gepreciseerd dat dit aandeel van 57 % bestaat uit namens de lidstaten geveilde 

rechten, inclusief voor nieuwkomers gereserveerde rechten die niet zijn toegewezen, 

rechten voor de modernisering van de elektriciteitsopwekking in bepaalde lidstaten 

en rechten die op een later tijdstip worden geveild aangezien zij in de bij Besluit 

(EU) 2015/1814 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde 

marktstabiliteitsreserve zijn ondergebracht.” 

2e deel “Een fonds voor een rechtvaardige transitie moet worden ingesteld ter ondersteuning 

van regio's met een groter aandeel werknemers in van koolstof afhankelijke 

bedrijfstakken en een bbp per hoofd van de bevolking dat ver onder het EU-

gemiddelde ligt.” 

 
amendement 73 

1e deel “Lidstaten mogen tevens, rekening houdend met de eventuele gevolgen voor de 

interne markt, nationale financiële maatregelen vaststellen ten gunste van 

bedrijfstakken of deeltakken die, als gevolg van aanzienlijke indirecte kosten die 

feitelijk zijn opgelopen door in de elektriciteitsprijzen doorberekende 

broeikasgasemissiekosten, aan een reëel risico op koolstoflekkage zijn blootgesteld. 

Dergelijke financiële maatregelen ter compensatie van een deel van deze kosten 

moeten in overeenstemming zijn met de staatssteunregels en met artikel 10, lid 3, 

van deze richtlijn. Deze nationale maatregelen mogen, indien ze worden 

gecombineerd met de steun als bedoeld in de eerste alinea, het maximumniveau voor 

compensatie als bedoeld in de desbetreffende richtsnoeren voor staatssteun niet 

overschrijden en mogen geen nieuwe marktverstoring creëren.” 

2e deel “De bestaande plafonds met betrekking tot compensatie in de vorm van staatssteun 

blijven dalen gedurende de hele handelsperiode." 
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amendement 117 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die zorgt voor permanente koolstofvastlegging” 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL, PPE: 

amendement 12 

1e deel “Om het milieuvoordeel van de emissiereducties in de Unie te handhaven terwijl 

maatregelen van andere landen de industrie geen vergelijkbare stimulansen voor 

emissiereductie bieden, moeten er nog steeds tijdelijk kosteloze rechten worden 

toegewezen aan installaties in bedrijfstakken en deeltakken die een reëel risico op 

koolstoflekkage lopen. De ervaring die tijdens de werking van de EU-ETS is 

opgedaan, bevestigt dat bedrijfstakken en deeltakken in verschillende mate zijn 

blootgesteld aan een risico op koolstoflekkage en dat kosteloze toewijzing 

koolstoflekkage heeft voorkomen. Terwijl sommige bedrijfstakken en deeltakken 

kunnen worden geacht een hoger risico op koolstoflekkage te lopen, kunnen andere 

om hun emissies te betalen een aanzienlijk deel van de kosten van de rechten in de 

productprijzen doorberekenen, zonder marktaandeel te verliezen,  en dragen zij 

alleen het resterende deel van de kosten, zodat zij een laag risico op koolstoflekkage 

lopen. De Commissie moet de relevante bedrijfstakken vaststellen en op basis van 

hun handelsintensiteit en hun emissie-intensiteit differentiëren om beter te kunnen 

bepalen welke bedrijfstakken een reëel risico op koolstoflekkage lopen. Indien op 

basis van die criteria een drempel wordt overschreden die is vastgesteld door 

rekening te houden met de respectievelijke mogelijkheid van betrokken 

bedrijfstakken en deeltakken om kosten in de productprijzen door te berekenen, 

moet die bedrijfstak of deeltak worden geacht risico op koolstoflekkage te lopen.  

Andere moeten worden geacht een laag risico of geen risico op koolstoflekkage te 

lopen.  Door rekening te houden met de mogelijkheden van bedrijfstakken en 

deeltakken buiten de elektriciteitsopwekking om kosten in de productprijzen door te 

berekenen, moeten tevens onverhoopte winsten worden beperkt. Door rekening te 

houden met de mogelijkheden van bedrijfstakken en deeltakken buiten de 

elektriciteitsopwekking om kosten in de productprijzen door te berekenen, moeten 

tevens onverhoopte winsten worden beperkt. Het risico op koolstoflekkage in 

bedrijfstakken en deeltakken waarvoor kosteloze toewijzing wordt berekend op basis 

van de benchmarkwaarden voor aromaten, waterstof en syngas moet ook worden 

beoordeeld, in acht genomen dat deze producten in zowel chemische fabrieken als 

raffinaderijen worden geproduceerd.” 

2e deel “Om de druk op de beschikbaarheid van kosteloze toewijzingen te doen afnemen, 

moet er een regeling voor de opneming van de invoer worden ingesteld, volledig in 

overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De regeling 

moet gericht zijn op bedrijfstakken met een geringe handelsintensiteit en een grote 

emissie-intensiteit, bijvoorbeeld cement en klinker.” 
 

Diversen: 

Erratum: alle talenversies 

Amendementen 160 en 161 zijn ingetrokken. 

Tomáš Zdechovský (PPE-Fractie) is niet langer ondertekenaar van amendement 149. 
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8. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Technische reguleringsnormen voor de 

toepassing van positielimieten voor grondstoffenderivaten 

Ontwerpresoluties: B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017 (gekwalificeerde meerderheid) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0139/2017  

(S&D) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

ES - 339, 339, 12 

Ontwerpresolutie B8-0147/2017  

(GUE/NGL) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

 -  

Ontwerpresolutie B8-0148/2017  

(Verts/ALE) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

 -  

 

 

 

9. Verslag 2016 over Albanië 

Verslag: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 8 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 417, 230, 47 

§ 19 5 Verts/ALE  -  

§ 20 6 Verts/ALE so   

1/ES + 436, 250, 6 

2/ES - 285, 403, 9 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 23 1 Verts/ALE HS - 260, 385, 52 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 4 Verts/ALE ES + 387, 267, 39 

§ 31 2 Verts/ALE HS + 312, 286, 97 

§ 32 3 Verts/ALE HS + 509, 86, 102 

§ 36 7 Verts/ALE  -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 551, 123, 25 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 546, 85, 62 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3 

EFDD: § 40 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de bestrijding van georganiseerde misdaad en 

corruptie” 

2e deel deze woorden 

 
§ 24 

1e deel “merkt op dat er meer moet worden gedaan om de rechten van alle minderheden in 

Albanië te beschermen door de desbetreffende wetgeving volledig ten uitvoer te 

leggen;” 

2e deel “beveelt aan de rechten van etnische Bulgaren in de regio's Prespa, Golo Brdo en 

Gora in de wetgeving te verankeren en in de praktijk te waarborgen;” 

 
amendement 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en andere etnische minderheden” 

2e deel deze woorden 
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10. Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 9 ENF  -  

§ 4 2 Verts/ALE so   

1/HS - 262, 428, 7 

2/HS - 106, 549, 35 

13 ALDE HS + 649, 29, 15 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 426, 233, 34 

§ 17 3S Verts/ALE HS - 244, 401, 52 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 390, 257, 47 

na § 27 10 ENF  -  

§ 28 4 Verts/ALE  -  

§ 31 11 ENF  -  

§ 37 5 Verts/ALE HS - 130, 370, 199 

§ 38 6 Verts/ALE HS - 119, 384, 192 

na § 42 7 Verts/ALE HS - 301, 353, 37 

na § 43 8 Verts/ALE HS - 288, 356, 49 

§ 45 12S ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 410, 270, 17 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 496, 132, 67 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 

S&D: § 17, amendement 2 

EFDD: § 45 (2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 16 

1e deel “dringt er bij alle partijen op aan zich te onthouden van tweedracht zaaiende, 

nationalistische en secessionistische retoriek die de samenleving polariseert, en van 

acties die een uitdaging voor de samenhang, soevereiniteit en integriteit van het land 

vormen;” 

2e deel “dringt erop aan om in plaats daarvan serieus werk te maken van hervormingen die 

de sociaaleconomische situatie van alle burgers van Bosnië en Herzegovina zullen 

verbeteren, een democratische, inclusieve en goed functionerende staat tot stand 

zullen brengen en het land dichter bij de EU zullen brengen;” 

 

EFDD: 

§ 45 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt het besluit van de autoriteiten van Bosnië 

en Herzegovina om de EU-sancties tegen Rusland na de illegale annexatie van de 

Krim door Rusland niet te steunen;” 

2e deel deze woorden 

 

ALDE, S&D: 

amendement 2 

1e deel “dringt erop aan dat de hervormingen gestaag worden voortgezet om Bosnië en 

Herzegovina om te vormen tot een doeltreffende, inclusieve en goed functionerende 

staat, die gegrondvest is op de rechtsstaat en die de gelijkheid en democratische 

vertegenwoordiging van al zijn burgers garandeert; betreurt dat gemeenschappelijke 

hervormingsinspanningen nog vaak worden gehinderd door etnische en politieke 

tegenstellingen, veroorzaakt door diepgewortelde desintegrerende tendensen die de 

normale democratische ontwikkeling hinderen en door de verdere politisering van 

overheden; benadrukt tevens dat Bosnië en Herzegovina geen succesvolle kandidaat 

voor het EU-lidmaatschap zal zijn zolang nog de passende institutionele 

omstandigheden nog niet zijn verwezenlijkt;” 

2e deel “dringt er bij alle politieke leiders op aan te werken aan de noodzakelijke 

veranderingen, waaronder de hervorming van het kiesrecht, en de beginselen in acht 

te nemen die het Parlement in eerdere resoluties heeft verwoord, zoals de beginselen 

van decentralisatie en legitieme vertegenwoordiging; acht het van essentieel belang 

om de consensus over EU integratie te bewaren en op gecoördineerde wijze 

vooruitgang te boeken op de weg van de rechtsstaat, met inbegrip van de strijd tegen 

corruptie en georganiseerde misdaad, alsook de hervorming van de rechterlijke 

macht en de overheidsadministratie; onderstreept ook dat een voortdurende en 

effectieve focus op sociale en economische hervormingen een prioriteit moet 

blijven;” 
 

 

Diversen: 

Amendement 1 is ingetrokken. 
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11. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse 

groeianalyse 2017 

Verslag: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 6 GUE/NGL HS - 146, 537, 12 

7 GUE/NGL HS - 102, 563, 20 

na § 3 1 EFDD HS - 190, 498, 9 

2 EFDD HS - 192, 494, 11 

3 EFDD HS - 171, 515, 9 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 552, 137, 7 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 498, 141, 59 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 368, 326, 2 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 127, 370, 193 

3 + 353, 302, 6 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 27 8 ALDE HS + 335, 273, 86 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 437, 246, 11 

na § 38 4 EFDD HS - 147, 474, 77 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 489, 197, 11 

na § 51 5 EFDD HS - 186, 489, 19 

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 499, 177, 21 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 504, 172, 13 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 418, 202, 73 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 6, 7 

EFDD: amendementen 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: amendement 8 

ENF: overw F, O, §§ 12, 14, 33, 42 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 24 

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

2e deel dit woord 

 
§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de instroom van vluchtelingen” en “grote” 

2e deel “en de instroom van vluchtelingen” 

3e deel “grote” 
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12. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 

Verslag: Yana Toom (A8-0037/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 6 S&D HS - 265, 405, 22 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 252, 435, 4 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 556, 62, 72 

2/HS + 388, 287, 8 

§ 5 5 S&D HS - 335, 343, 13 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 331, 350, 11 

na § 6 1 S&D HS - 311, 329, 46 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 565, 114, 14 

2/HS + 368, 304, 14 

na § 10 3 S&D HS - 315, 369, 10 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 27 2 S&D HS - 320, 341, 32 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 662, 19, 11 

2/HS + 337, 330, 15 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 298, 387, 3 

na § 61 4 S&D HS + 341, 337, 10 

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 352, 292, 47 

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 371, 315, 4 

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 233, 415, 40 

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 333, 339, 18 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 317, 133, 237 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 1 t/m 6, §§ 4, 9, 28, 63 
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Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 18, 27, 63 

ALDE: §§ 27, 76 

S&D: §§ 5, 8 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overw U 

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

2e deel dit woord 

 
overw P 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “zoals lage olieprijzen, lage rente voor kredieten en 

een onconventioneel monetair beleid” 

2e deel deze woorden 

 
§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer door de invoering van een 

kindergarantie” 

2e deel deze woorden 

 
§ 9 

1e deel “is van mening dat de gegevens van het scorebord van sociale en 

werkgelegenheidsindicatoren nuttig zijn, maar niet volstaan om de evolutie van de 

sociale en werkgelegenheidstoestand in de EU te beoordelen;” 

2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten het scorebord aan te vullen met gegevens 

over de kwaliteit van de werkgelegenheid en over armoede, met bijzondere aandacht 

voor multidimensionale kinderarmoede;” 

 
§ 70 

1e deel “verzoekt de lidstaten ambitieuze sociale normen vast te stellen op basis van hun 

eigen landspecifieke aanbevelingen en in overeenstemming met hun nationale 

bevoegdheid en hun financiële en fiscale situatie,” 

2e deel “voornamelijk door adequate regelingen voor een minimuminkomen voor de gehele 

levensduur in te voeren waar deze nog niet bestaan en door de gaten in adequate 

regelingen voor een minimuminkomen te dichten die zijn veroorzaakt door 

onvoldoende dekking of gebruik;” 

 

ALDE: 

§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of zelfstandigen” 

2e deel deze woorden 

 
§ 43 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wijst er echter op dat de aandacht nog steeds gaat 

naar het wegwerken van belemmeringen voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt in 

plaats van naar betaalbaarheid;” 

2e deel deze woorden 

 
§ 50 

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

2e deel deze woorden 
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§ 64 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is in dit opzicht voorstander van de bevordering 

van collectieve onderhandelingen;” 

2e deel deze woorden 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van de budgettaire besluitvorming” 

2e deel deze woorden 
 

 

13. Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 

Verslag: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 568, 122, 1 

 

 

 

14. De bankenunie - jaarverslag 2016 

Verslag: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 11 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 1 12 GUE/NGL  -  

§ 4 9 ECR, ALDE, 

Verts/ALE 

HS - 222, 451, 14 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 14 1 Verts/ALE  -  

5 EFDD HS - 171, 507, 9 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 16 13 GUE/NGL  -  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na § 17 6 EFDD HS - 172, 493, 19 

§ 18 14 GUE/NGL  -  

§ 39 10 ECR, ALDE, 

Verts/ALE 

HS + 430, 217, 39 

15 GUE/NGL  -  

§ 45 3 ENF HS - 71, 587, 25 

na § 49 7 EFDD HS - 78, 545, 50 

na § 55 8 EFDD HS - 86, 575, 28 

§ 57 4 ENF HS - 68, 593, 25 

na overw E 2 ENF HS - 76, 576, 25 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 504, 153, 28 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE, Verts/ALE: amendementen 9, 10 

  

EFDD: amendementen 5, 6, 7, 8 

ENF: amendementen 2, 3, 4 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE, ALDE: § 17 

  
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “mogelijkerwijs in de vorm van veilige en 

transparante securitisatie” 

2e deel deze woorden 

 
§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of uit te sluiten dat in bepaalde gevallen” en “van 

internationale normen zal worden afgeweken” 

2e deel dit woord 
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15. Biologische pesticiden met een laag risico 

Ontwerpresolutie: B8-0140/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0140/2017  

(Commissie ENVI) 

§ 3 11 ENF  -  

§ 5 3 ECR HS + 363, 314, 9 

§ 8 12S ENF  -  

§ 9 4 ECR HS - 88, 588, 9 

na § 9 13 ENF HS - 86, 582, 14 

§ 12 14S ENF  -  

§ 14 5 ECR HS - 76, 593, 16 

na § 14 15 ENF HS - 78, 595, 12 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 16 1 S&D  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 16 2 S&D  +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw O 6 ENF  -  

na overw O 7 ENF HS - 85, 528, 70 

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na overw P 8 ENF so   

1/HS - 118, 543, 21 

2/HS ↓  

9 ENF HS - 74, 591, 10 

10 ENF HS - 117, 547, 15 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 7, 8, 9, 10, 13, 15 

Verts/ALE: amendementen 4, 5 

ECR: amendementen 3, 4, 5 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: overw J 

ECR: §§ 15, 16, overw H 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overw E: 

1e deel “overwegende dat er nog altijd ongewenste residuen van pesticiden te vinden zijn in 

de bodem, in het water en in het milieu in het algemeen,” 

2e deel “en dat zelfs een bepaald percentage van de landbouwproducten met een 

plantaardige of dierlijke oorsprong residuen van pesticiden kan bevatten boven het 

maximumresidugehalte voor pesticiden;” 
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overw P: 

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

2e deel dit woord 

 

Verts/ALE: 

amendement 8 

1e deel “overwegende overigens dat vergelijkingen tussen de doeltreffendheid van 

chemische en biologische pesticiden regelmatig moeten worden geactualiseerd en er 

hierin ook rekening moet worden gehouden met de toenemende resistentie aan op 

grote schaal gebruikte chemische pesticiden;” 

2e deel “overwegende dat deze vergelijkingen, om bruikbaar te zijn, de doeltreffendheid van 

chemische pesticiden moeten afwegen tegen het gevaar dat ze vormen voor de 

menselijke gezondheid en het milieu;  “ 

 


