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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. Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen 

Verslag: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Kwik ***I 

Verslag: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 103 commissie HS + 663, 8, 28 

verklaring  104 commissie  +  

verklaring  105 commissie  +  

ontwerp van wetgevingshandeling * 

gehele tekst 103 commissie  ↓  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-58 

62-102 

commissie  ↓  

artikel 10, § 1 103DD commissie  ↓  

106 EFDD HS ↓  

59 commissie  ↓  

artikel 10, na § 1 107 EFDD HS ↓  

103DD commissie  ↓  

60 commissie  ↓  

108 EFDD HS ↓  

103DD commissie  ↓  

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

opmerkingen 

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 106, 107, 108 
 

Diversen: 

Amendementen 109 tot 111 zijn geannuleerd. 

* Een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om over 

te gaan tot de stemming over de amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling. Het 

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4, van het Reglement). 
 

 

 

3. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake 

corporate governance ***I 

Verslag: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 32 commissie HS + 646, 39, 13 

 

 

Diversen: 

Het verslag werd op 8 juli 2015 doorverwezen naar de commissie voor interinstitutionele 

onderhandelingen. 
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4. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 

Verslag: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

HS - 123, 562, 14 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 107 commissie HS + 491, 178, 28 

gemeenschappelijke 

verklaring 

108 rev commissie  +  

ontwerp van wetgevingshandeling * 

gehele tekst 107 commissie  ↓  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

commissie  
↓ 

 

artikel 2, § 2 41 commissie  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

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

opmerkingen 

artikel 4, § 1 141 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

artikel 4, § 2 107DD commissie HS 
↓ 

 

43 commissie  
↓ 

 

130 EFDD HS 
↓ 

 

artikel 4, § 2, na § 4 142 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

artikel 5, § 1 inleiding 121 EFDD  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

artikel 5, § 2, § 1 107DD commissie HS 
↓ 

 

143 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

56 commissie  
↓ 

 

artikel 5, § 3 107DD commissie HS 
↓ 

 

Artikel 5 ter 107DD commissie HS 
↓ 

 

artikel 6 136S EFDD HS 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

artikel 6, § 3 107DD commissie  
↓ 

 

61 commissie  
↓ 

 

62 commissie  
↓ 

 

63 commissie  
↓ 

 

artikel 6, na § 3 144 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

145 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

148 meer dan 38 

leden 

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

opmerkingen 

artikel 7 149 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

64-65 commissie  
↓ 

 

artikel 10 107DD commissie HS 
↓ 

 

150 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

67 commissie  
↓ 

 

artikel 10 ter, § 2 153 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+MEPs 

 
↓ 

 

107DD commissie  
↓ 

 

artikel 10 ter, § 3 107DD commissie  
↓ 

 

154 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

Artikel 10 quater 75 commissie  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

artikel 12, § 2 156 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

81 commissie  
↓ 

 

artikel 13, § 4 84 commissie  
↓ 

 

157 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

Artikel 13 bis 131 EFDD  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

86 commissie  
↓ 

 

Artikel 16 bis 146 EFDD HS 
↓ 

 

88 commissie  
↓ 

 

artikel 17 114 ALDE  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

89 commissie  
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie A 

133S EFDD HS 
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie A, § 6 

107DD commissie HS 
↓ 

 

158 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

91= 

115= 

commissie 

ALDE 

 
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie A, na § 6 

92 commissie  
↓ 

 

159 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie A, § 7 

107DD commissie  
↓ 

 

93+94 commissie  
↓ 

 

160 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie A, § 8 

107DD commissie  
↓ 

 

95 commissie  
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie B, § 7 

147S EFDD HS 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

161 meer dan 38 

leden 

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

opmerkingen 

bijlage I, deel II, 

categorie C, § 5 

107DD commissie HS 
↓ 

 

162 meer dan 38 

leden 

HS 
↓ 

 

99 commissie  
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie C, § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

meer dan 38 

députés 

commissie 

HS 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

bijlage I, deel II, 

categorie D 

107DD commissie HS 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

bijlage I, deel III 107DD commissie HS 
↓ 

 

164 meer dan 38 

leden 

HS 
↓ 

 

overw 4 9 commissie  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

overw 5 124S EFDD HS 
↓ 

 

10 commissie  
↓ 

 

na overw 7 16 commissie  
↓ 

 

137 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

overw 8 125 EFDD  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

18 commissie  
↓ 

 

overw 9 126S EFDD HS 
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

138 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

139 meer dan 38 

leden 

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

opmerkingen 

overw 10 107DD commissie HS 
↓ 

 

127 EFDD HS 
↓ 

 

20 commissie  
↓ 

 

overw 12 107DD commissie  
↓ 

 

22 commissie  
↓ 

 

§ oorspronkelijk

e tekst 

HS 
↓ 

 

na overw 13 140 meer dan 38 

leden 

 
↓ 

 

overw 14 107DD commissie HS 
↓ 

 

128 EFDD HS 
↓ 

 

25 commissie  
↓ 

 

overw 17 110 EFDD  
↓ 

 

107DD commissie HS 
↓ 

 

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: amendementen 94, 107, 109, 122, 160, 164 

meer dan 38 

leden 

bijlage I, deel II, categorie A, § 8 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 38 

leden 

amendement 107DD: artikel 5, lid 3, artikel 6, lid 3, bijlage I, deel II, categorie A, § 

7   

bijlage I, deel II, categorie A, § 8 

ALDE: amendement 107DD: overw 14, artikel 5, § 3, artikel 5 ter  

Voorstel van de Commissie: overw 12 en artikel 6, § 3 (amendement 63) 
 

Diversen: 

Amendementen 111, 112, 132, 134 en 135 zijn geannuleerd. 

* Een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om over 

te gaan tot de stemming over de amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling. Het 

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4, van het Reglement). 
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5. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

34 ENF  -  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

11 commissie so   

1 +  

2 +  

20 commissie as +  

25 commissie as +  

26 commissie as/ES - 214, 479, 2 

33 commissie as +  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 624, 67, 6 

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendement 26 

ENF: amendementen 20, 25, 33 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "moet er vooral voor worden gezorgd dat de 

overbrenging van afvalstoffen in overeenstemming met de beginselen en 

voorschriften van de milieuwetgeving van de Unie geschiedt, met name het beginsel 

van nabijheid en voorrang voor nuttige toepassing en zelfvoorziening." en "De 

lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om de illegale overbrenging van 

afval te voorkomen." 

2e deel deze woorden 
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6. Afvalstoffen ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

243 ENF  -  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

commissie  +  

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

1 +  

2 +  

14 commissie so   

1 +  

2 +  

15 commissie as +  

32 commissie so   

1 +  

2 +  

35 commissie as +  

38 commissie as/ES - 294, 376, 25 

39 commissie as +  

82 commissie as +  

98 commissie as +  

100 commissie as -  

104 commissie as +  

106 commissie as -  

107 commissie as +  

120 commissie as +  

122 commissie as +  

123 commissie as +  

127 commissie as +  

145 commissie so   

1 +  

2 +  

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

opmerkingen 

1 +  

2 +  

163 commissie as -  

166 commissie as +  

169 commissie so   

1/HS + 596, 91, 11 

2/HS + 351, 329, 13 

174 commissie as +  

198 commissie so   

1 +  

2 +  

212 commissie as +  

213 commissie so   

1 +  

2 +  

221 commissie so   

1 +  

2 +  

231 commissie as +  

artikel 3, lid 1 bis 247 ENF  -  

artikel 3, lid 1 bis, 

eerste sub-§, letter a 

81DD commissie  +  

artikel 3, lid 1 bis, 

eerste sub-§, letter b 

81DD commissie ES + 353, 334, 10 

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

opmerkingen 

artikel 3, lid 1 bis, na 

tweede sub-§  

81DD commissie  +  

artikel 3, lid 20, na 

letter d 

235 Verts/ALE  -  

artikel 8 bis 252S ECR HS - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

commissie  +  

138 commissie  -  

artikel 9, § 1, na 

streepje 4 

239 EFDD HS - 121, 532, 46 

240 EFDD HS - 118, 547, 31 

artikel 9, na § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Artikel 9 ter 155 commissie HS + 599, 91, 8 

Artikel 11 ter 248 ENF  -  

183-

185 

commissie  +  

artikel 22, § 1, sub-§ 2 237 Verts/ALE  +  

200 commissie  ↓  

artikel 22, na § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

artikel 38, § 1 249S ENF  -  

224 commissie  +  

voor bijlage I 241 EFDD HS - 280, 398, 20 

234 commissie as +  

overw 6 244 ENF  -  

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

opmerkingen 

overw 12 245S ENF  -  

36 commissie  +  

overw 14 42 commissie ES + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

overw 19 246S ENF  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 576, 95, 27 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendementen 169, 251 

ENF: amendement 155 

EFDD: amendementen 239, 240 en 241, artikel 8 bis 

ECR, Verts/ALE: amendementen 169, 252 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: amendementen 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 

231, 234 

S&D: amendementen 100, 106, 163 

PPE: amendementen 38, 138 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 221 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "d) een grondige evaluatie van Uniewetgeving 

inzake eco-ontwerp presenteren, met als doel het uitbreiden van de toepassing van 

deze richtlijn tot alle belangrijke productgroepen, met inbegrip van niet met energie 

verband houdende productgroepen, en het geleidelijk opnemen van alle relevante 

kenmerken inzake energie-efficiëntie in de verplichte vereisten voor productontwerp 

en het aanpassen van de bepalingen inzake milieu-etikettering.";" 

2e deel deze woorden 

 

ENF: 

amendement 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "commercieel en industrieel afval," en "en 

levensmiddelenafval" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en moeten ernaar streven de afvalproductie los te 

koppelen van economische groei" 

2e deel deze woorden 
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amendement 145 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "b) ontkoppeling van de afvalproductie van de 

economische groei;" en: "d) een vermindering van levensmiddelenafval in de Unie 

met 30 % tegen 2025 en met 50 % tegen 2030, in vergelijking met het niveau van 

2014;" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 146 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verminderen de totale productie van 

levensmiddelenafval;" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 198 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "aan de bron" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 213 

1e deel "Het Europees Milieuagentschap publiceert elk twee jaar een verslag met daarin een 

evaluatie van de vooruitgang die geboekt werd bij de voltooiing en uitvoering van 

afvalpreventieprogramma's en de resultaten die bereikt werden met betrekking tot de 

doelstellingen van de afvalpreventieprogramma's in elke lidstaat en in de Unie als 

geheel," 

2e deel "met inbegrip van de ontkoppeling van de afvalproductie van de economische groei 

en de overgang naar een circulaire economie.";" 

 

Verts/ALE: 

amendement 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de bredere verspreiding van hernieuwbare 

energie," 

2e deel deze woorden 

 

ECR, PPE: 

amendement 169 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "70 gewichtsprocent" 

2e deel deze woorden 
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7. Het storten van afvalstoffen ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

47 ENF  -  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

29 commissie HS + 392, 287, 17 

41 commissie as +  

artikel 1, voor § 1 22 commissie  -  

52 rev PPE  +  

artikel 5, na § 6 50 GUE/NGL ES - 108, 585, 4 

Artikel 5 bis 49S ENF  -  

35 commissie  +  

36 commissie  +  

na overw 1 51 PPE  +  

4 commissie  ↓  

overw 9 48S ENF  -  

16 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 583, 95, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  amendement 29 

ENF:                              amendement 47 
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Verzoeken om aparte stemming 

ENF: amendement 41 
 

 

8. Verpakking en verpakkingsafval ***I 

Verslag: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

86 ENF  -  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

3 commissie so   

1 +  

2 +  

21 commissie as +  

27 commissie as -  

39 commissie so   

1 +  

2 +  

40 commissie so   

1 +  

2 +  

50 commissie so   

1/HS + 599, 45, 54 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_NL.docx 20 PE 601.334 

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

opmerkingen 

2/HS + 358, 304, 31 

51 commissie so   

1/HS + 597, 48, 55 

2/HS + 360, 309, 25 

52 commissie so   

1/HS + 632, 41, 26 

2/HS + 361, 304, 28 

53 commissie so   

1/HS + 621, 51, 25 

2/HS + 359, 300, 28 

57 commissie so   

1 +  

2 +  

68 commissie so   

1 +  

2 -  

artikel 4, § 1, na sub-§ 

2 

85 Verts/ALE HS - 333, 343, 23 

artikel 6 ter 88S ENF  -  

65-66 commissie  +  

na overw 5 89 PPE  +  

19 commissie  ↓  

overw 13 87S ENF  -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 582, 88, 28 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendementen 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: amendement 85 

ENF: amendement 86 

PPE: amendementen 50, 51 (2e deel), 52, 53 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: amendement 27 

ENF: amendement 21 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR, PPE: 

amendement 50 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "70 gewichtsprocent" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 51 

1e deel inleiding 

2e deel punten i tot vi 

 
amendement 52 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "80 gewichtsprocent" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 53 

1e deel inleiding 

2e deel punten i tot iv + schrapping van punt v 

 

S&D: 

amendement 68 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "uit restafval" en ", of een combinatie hiervan" 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE: 

amendement 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de bredere verspreiding van hernieuwbare 

energie," 

2e deel deze woorden 

 

ENF: 

amendement 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "industrieel en commercieel afval" 

2e deel deze woorden 
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amendement 40 

1e deel "De lidstaten nemen maatregelen om het milieueffect van verpakking te 

minimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de 

afvalpreventiedoelstellingen van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG. Die 

maatregelen houden onder meer uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in als 

gedefinieerd in artikel 8, lid 1, derde alinea, alsook prikkels voor het gebruik van 

herbruikbare verpakking.De lidstaten nemen maatregelen om te bereiken dat 

blijvend minder gebruik wordt gemaakt van niet-recycleerbare en overtollige 

verpakking. Dergelijke maatregelen brengen de hygiëne of de voedselveiligheid niet 

in gevaar.Daarnaast kunnen de lidstaten andere maatregelen nemen die in overleg 

met marktdeelnemers en consumenten- en milieuorganisaties worden vastgesteld en 

die tot doel hebben de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te 

bundelen en te benutten.Die maatregelen stroken met de doelstellingen van deze 

richtlijn zoals omschreven in artikel 1, lid 1." 

2e deel "De lidstaten maken gebruik van passende economische instrumenten en andere 

maatregelen om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalhiërarchie. Hierbij 

kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn opgesomd in bijlage IV bis 

bij Richtlijn 2008/98/EG." 

 
amendement 57 

1e deel gehele tekst zonder letter b) 

2e deel letter b) 
 

 

9. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 

Verslag: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

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

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS - 305, 368, 20 

§ 5 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 340, 331, 15 

§ 6 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 357, 313, 20 

§ 7 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

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

opmerkingen 

2 +  

§ 15 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 324, 302, 69 

§ 18 § oorspronkelijk

e tekst 

as/ES + 354, 318, 15 

§ 19 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 339, 305, 44 

§ 20 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 597, 40, 59 

2/HS + 426, 221, 35 

3/HS + 370, 286, 34 

§ 23 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 24 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

3 +  

§ 31 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 568, 60, 66 

2/HS + 530, 112, 40 

§ 33 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 526, 127, 40 

§ 37 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 38 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 462, 154, 69 

§ 40 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 42 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D HS + 428, 221, 44 

§ oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

3/HS ↓  

4/HS ↓  

§ 47 2 ECR HS - 216, 408, 67 

§ oorspronkelijk

e tekst 

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

opmerkingen 

§ 48 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 454, 125, 100 

§ 50 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 471, 160, 57 

§ 60 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 356, 273, 54 

overw D § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw T § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

overw AD § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES - 323, 328, 37 

overw AH § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 388, 255, 51 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 369, 188, 133 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: overw AH, § 46 (3e deel), amendement 1 

ECR: amendement 2 

S&D: §§ 15 (2e deel), 22, 31, 33 (2e deel), 46, 48, 60, overw AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2e deel), 22 (3e deel), 31 (2e deel), 33 (2e deel), 38 (2e deel), 46, 48, 50, 60, 

overw AH 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overw D 

1e deel "overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in 2015 hoger was dan ooit 

(64,5 %), maar nog altijd ruim achterbleef bij de arbeidsparticipatie van mannen 

(75,6 %); overwegende dat vrouwen helaas vier keer zo vaak voor parttime werk 

kiezen of parttime blijven werken, vaak onvrijwillig;" 

2e deel overwegende dat veel jongeren, ondanks werk, nog altijd in armoede verkeren, met 

name in Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië, Cyprus, Portugal en Slowakije; 
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overw AD 

1e deel "overwegende dat de levensomstandigheden van bepaalde groepen vrouwen die 

vaak met een combinatie van problemen en risico's te maken hebben en vaak 

gediscrimineerd worden, verslechteren," 

2e deel "met name de levensomstandigheden van vrouwen met een handicap, vrouwen met 

de zorg voor afhankelijke personen, oudere vrouwen, vrouwen die tot een 

minderheid behoren, vrouwelijke migranten, vluchtelingen en asielzoekers, niet- of 

laagopgeleide vrouwen, vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van 

gendergerelateerd geweld, LGBTI-vrouwen, enz.;" 

 
§ 4 

1e deel "dringt bij de Commissie aan op een betere beoordeling van de gevolgen van 

bezuinigingen door de overheid die negatieve gevolgen hebben voor de rechten van 

vrouwen en gendergelijkheid in de lidstaten en op maatregelen die bedoeld zijn om 

deze negatieve gevolgen aan te pakken en te voorkomen;"  

2e deel betreurt ten zeerste dat het bezuinigingsbeleid de vooruitgang op het gebied van 

gendergelijkheid in ernstige mate afremt en ertoe leidt dat vrouwen in de 

maatschappij en op het werk gemarginaliseerd worden; 

 
§ 5 

1e deel "betreurt dat gendermainstreaming in de Europa 2020-strategie niet aan de orde 

komt en dringt aan op een duidelijker integratie van het genderperspectief in deze 

strategie, waarbij de structurele oorzaken van armoede onder vrouwen worden 

aangepakt," 

2e deel "met name in het kader van de opstelling van landspecifieke aanbevelingen in het 

kader van het Europees Semester, en dringt aan op opname in de jaarlijkse 

groeianalyse van specifieke beleidsrichtsnoeren voor het terugdringen van 

genderongelijkheden;" 

 
§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en met name onder oudere vrouwen, alleenstaande 

moeders, vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van gendergerelateerd geweld, 

vrouwen met een handicap, vrouwelijke migranten, vrouwelijke vluchtelingen, 

vrouwelijke asielzoekers en vrouwen die tot een minderheid behoren;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "die ook betrekking heeft op transgenders en 

personen met een intersekse-conditie," 

2e deel deze woorden 

 
§ 15 

1e deel "verzoekt de Commissie om in het kader van het werkprogramma van de Commissie 

voor 2017 in nauwe samenwerking met de lidstaten een ambitieus, omvattend pakket 

wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen op te stellen met betrekking tot het 

combineren van werk en privéleven, rekening houdend met de aangekondigde 

Europese pijler van sociale rechten," 

2e deel "en met inbegrip van de herziening van de bestaande moederschaps- en 

ouderschapsrichtlijn alsmede de voorstellen voor richtlijnen betreffende 

ouderschaps- en zorgverlof, en daarbij de gebruikmaking van deze 

verlofmogelijkheden door zowel mannen als vrouwen te bevorderen;" 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_NL.docx 27 PE 601.334 

§ 19 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "spoort Portugal, Nederland, Luxemburg, Finland, 

Italië, Malta en Estland aan om de tweede doelstelling te verwezenlijken en verzoekt 

Polen, Kroatië en Roemenië, die de twee doelstellingen nog lang niet hebben 

bereikt, meer inspanningen te verrichten om te voorzien in officiële 

opvangregelingen, om op die manier een bijdrage te leveren aan een betere balans 

tussen het werk en het privéleven van werknemers;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 20 

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

2e deel "aan de Commissie en" 

3e deel "Europese"     

 
§ 22 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "of gelijkwaardig" en "en ondernemingen te 

verzoeken interne mechanismen in te voeren om loonkloven op te sporen" 

2e deel "of gelijkwaardig" 

3e deel "en ondernemingen te verzoeken interne mechanismen in te voeren om loonkloven 

op te sporen" 

 
§ 23 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "meent dat het dringend nodig is om op EU-niveau 

een definitie te formuleren van het beginsel gelijk loon voor gelijk of gelijkwaardig 

werk;" 

2e deel "meent dat het dringend nodig is om op EU-niveau een definitie te formuleren van 

het beginsel gelijk loon voor gelijk of gelijkwaardig werk;" 

 
§ 24 

1e deel "is teleurgesteld dat de genderpensioenkloof in meer dan de helft van de lidstaten is 

toegenomen;" 

2e deel "spoort Cyprus, Duitsland en Nederland aan de pensioenkloof tussen mannen en 

vrouwen, die bijna 50 % bedraagt, te verkleinen; dringt er bij Malta, Spanje, België, 

Ierland, Griekenland, Italië en Oostenrijk op aan de genderkloof op het gebied van 

de pensioendekking te dichten, aangezien tussen de 11 en 36 % van de vrouwen in 

deze landen geen recht heeft op pensioen;" 
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§ 25 

1e deel "looft de regering van Zweden voor het bereiken van de doelstelling van 

evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en looft Slovenië en 

Frankrijk voor het vrijwel bereiken van deze doelstelling en verzoekt Hongarije, 

Slowakije en Griekenland, waar regeringen zijn gevormd waar geen enkele vrouw 

deel van uitmaakt, te waarborgen dat vrouwen op alle niveaus van de politieke en 

economische besluitvorming voldoende vertegenwoordigd zijn;" 

2e deel "vraagt de lidstaten om al het mogelijke te doen om gendergelijkheid in hoge 

functies binnen hun regeringen en overheidsinstanties en -organen en op kieslijsten 

te waarborgen, om te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van 

mannen en vrouwen in gemeenteraden, regionale en nationale parlementen en het 

Europees Parlement;" 

3e deel "benadrukt dat verschillende studies hebben aangetoond dat passende wetgevende 

maatregelen tot snelle veranderingen kunnen leiden in het genderevenwicht in de 

politiek; deelt de mening van de Commissie dat quota alleen doeltreffend zijn als zij 

vergezeld gaan van wetgeving inzake de volgorde van kandidaten op 

kandidatenlijsten en passende sancties voor gevallen van niet-naleving;" 

 
§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de Raad om de overbruggingsclausule toe 

te passen en een unaniem besluit te nemen waarmee gendergerelateerd geweld wordt 

toegevoegd aan de vormen van criminaliteit die zijn vastgelegd in artikel 83, lid 1, 

VWEU;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 33 

1e deel "is ingenomen met het feit dat meer lidstaten het Verdrag van Istanbul, het eerste 

juridisch bindende instrument op internationaal niveau ter voorkoming en bestrijding 

van geweld tegen vrouwen, hebben ondertekend; verzoekt de veertien lidstaten die 

dit verdrag nog niet hebben geratificeerd dit op korte termijn alsnog te doen; is 

ingenomen met het voorstel van de Commissie van maart 2016 inzake toetreding 

van de EU tot het Verdrag van Istanbul; verzoekt de Raad en de Commissie meer 

vaart te zetten achter de onderhandelingen over de ondertekening en sluiting van het 

Verdrag van Istanbul en steunt de toetreding van de EU tot dit verdrag onverkort en 

zonder enig voorbehoud;  verzoekt de Commissie voorts een definitie van 

gendergerelateerd geweld op te nemen, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 

2012/29/EU, en zo snel mogelijk te komen met een omvattende Europese strategie 

ter voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd geweld," 

2e deel "inclusief een bindende wetgevingshandeling;" 

 
§ 38 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen vast te stellen ter bescherming 

van vrouwen en LGBTI-personen tegen intimidatie op de werkplek;" 

2e deel "verzoekt de Commissie om het huidige EU-kaderbesluit betreffende de bestrijding 

van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel 

van het strafrecht aldus te herzien dat daarin ook seksisme, misdrijven ingegeven 

door vooroordelen en aanzetting tot haat wegens seksuele geaardheid, 

genderidentiteit of geslachtskenmerken worden opgenomen;" 
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§ 42 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onmiddellijk" en "en directe erkenning van de 

genderidentiteit voor de duur van de asielprocedure als maatregel ter preventie van 

geweld" 

2e deel "onmiddellijk" 

3e deel "en directe erkenning van de genderidentiteit voor de duur van de asielprocedure als 

maatregel ter preventie van geweld" 

 
§ 46 

1e deel "herhaalt dat vrouwen hun seksuele en reproductieve rechten moeten kunnen 

uitoefenen en controle over hun seksuele en reproductieve gezondheid moeten 

hebben;" 

2e deel roept de lidstaten op de toegang van vrouwen tot vrijwillige gezinsplanning en het 

volledige aanbod van diensten op het gebied van reproductieve en seksuele 

gezondheid, waaronder anticonceptie" en ", te waarborgen;" 

3e deel "en abortus" 

4e deel "verzoekt de lidstaten en de Commissie bewustmakingscampagnes te initiëren, die 

ertoe moeten leiden dat mannen en vrouwen volledig bekend zijn met hun rechten en 

plichten ter zake van seksuele en reproductieve aangelegenheden;" 
 

 

10. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van 

goederen en diensten 

Verslag: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

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

opmerkingen 

§ 10 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 470, 147, 69 

§ 23 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 34 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 381, 258, 46 

§ 38 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 343, 333, 17 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

visum 8 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 573, 73, 42 

2/HS + 392, 223, 68 

visum 15 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 401, 252, 32 

overw I § oorspronkelijk

e tekst 

as -  

overw J § oorspronkelijk

e tekst 

as -  

overw L § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 390, 259, 43 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 499, 104, 81 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: visa 8, 15, §§ 10, 34, overw L 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: visa15, overw I, J, L, §§ 10, 34 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

visum 8 

1e deel "gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden 

van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul)," 

2e deel "en artikel 3 daarvan dat "gender" definieert als "de sociaal geconstrueerde rollen, 

gedragingen, activiteiten en eigenschappen die een bepaalde maatschappij passend 

acht voor vrouwen en mannen"," 

 
§ 23 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "gratis openbare" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

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

2e deel dit woord 

 
§ 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", met inbegrip van afschrikwekkende sancties" 

2e deel deze woorden 
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11. EU-middelen voor gendergelijkheid 

Verslag: Clare Moody (A8-0033/2017) 

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

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 17 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 20 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES - 282, 380, 25 

§ 35 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 453, 172, 56 

§ 52 § oorspronkelijk

e tekst 

HS - 327, 333, 22 

§ 55 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 480, 116, 87 

na § 55 2 meer dan 76 

leden 

HS + 430, 179, 67 

§ 56 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 425, 176, 78 

3/HS + 407, 203, 59 

§ 62 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 356, 289, 40 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/HS + 440, 170, 73 

§ 67 § oorspronkelijk

e tekst 

HS - 325, 328, 25 

§ 69 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 78 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 609, 50, 24 

2/HS + 352, 306, 16 

§ 79 § oorspronkelijk

e tekst 

HS - 310, 318, 56 

§ 80 1 rapporteur HS + 332, 305, 51 

§ oorspronkelijk

e tekst 

HS ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 437, 166, 80 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendement 1 

PPE: amendement 2 

meer dan 76 

leden 

§§ 35 (2e deel), 55 (2e deel), 56 (2e deel), 79, 80 

Verts/ALE: amendement 2, §§ 52, 67, 56 (3e deel), 62 (2e deel en 3e deel) 

S&D: §§ 67, 78, amendement 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onbetaald werk een belangrijke bijdrage levert aan 

economische doeltreffendheid, en dat" 

2e deel deze woorden 

 
§ 17 

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

2e deel dit woord 
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§ 35 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", waaronder diensten op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid" 

2e deel deze woorden 

 
§ 55 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", onder meer toegang tot anticonceptie, 

noodanticonceptie en abortus" 

2e deel deze woorden 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in verband met seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten" en "zoals vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld, 

met inbegrip van seksueel geweld, niet-begeleide minderjarigen en andere 

risicogroepen, waaronder LGBTI's" 

2e deel "in verband met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" 

3e deel "zoals vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld, met inbegrip van seksueel 

geweld, niet-begeleide minderjarigen en andere risicogroepen, waaronder LGBTI's" 

 
§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", migranten-" en "en LGBTI's" 

2e deel ", migranten-" 

3e deel "en LGBTI's" 

 
§ 69 

1e deel "beschouwt de toewijzing in het huidige MFK van 6,17 miljard EUR voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch engagement voor 

gendergelijkheid als een eerste stap," 

2e deel "en verzoekt om een verhoging van dit bedrag in het volgende MFK;" 

 
§ 78 

1e deel "herhaalt zijn bezorgdheid over het opvallende gebrek aan genderevenwicht bij de 

leden van de Europese Rekenkamer, waar het verschil met 28 mannen en slechts 3 

vrouwen (twee minder dan begin 2016) het grootst is van alle EU-instellingen;" 

2e deel "verzoekt de Raad vanaf nu en totdat er een aanvaardbaar evenwicht is bereikt, het 

Parlement bij toekomstige benoemingen twee kandidaten voor te dragen, één man en 

één vrouw;" 
 

 

12. De gevolgen van big data voor de grondrechten 

Verslag: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

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

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 4 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

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

opmerkingen 

2 +  

3 +  

§ 13 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 14 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 16 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 27 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 28 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw K § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw O § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 561, 71, 49 
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Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

overw K 

1e deel "overwegende dat de "big data"-sector jaarlijks met 40% groeit, zeven maal sneller 

dan de IT-markt; overwegende dat de concentratie van grote, door nieuwe 

technologieën geproduceerde datasets cruciale informatie oplevert voor grote 

ondernemingen, wat zorgt voor ongeziene verschuivingen in het machtsevenwicht 

tussen burgers, regeringen en particuliere actoren;" 

2e deel "overwegende dat een dergelijke concentratie van de macht in handen van 

ondernemingen monopolies en onrechtmatige praktijken kan bestendigen en een 

nadelige invloed kan hebben op de consumentenrechten en eerlijke mededinging op 

de markt;" 

3e deel "overwegende dat in het kader van het samenvoegen van big data zowel de belangen 

van natuurlijke personen als de bescherming van de grondrechten nader moeten 

worden onderzocht;" 

 
overw O 

1e deel "overwegende dat gegevensanalyse en algoritmen een almaar grotere invloed hebben 

op de informatie die aan burgers ter beschikking wordt gesteld;" 

2e deel "overwegende dat deze technieken, als er misbruik van wordt gemaakt, het 

fundamentele recht op voorlichting, persvrijheid en pluralisme in gevaar kunnen 

brengen; overwegende dat de publieke-omroepstelsels in de lidstaten rechtstreeks 

verband houden met de democratische, sociale en culturele behoeften van elke 

samenleving en met de noodzaak om de media pluralistisch te houden, zoals 

vermeld in het Protocol betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten bij het 

Verdrag van Amsterdam (11997D/PRO/09);" 

 
§ 4 

1e deel "beklemtoont dat persoonsgegevens, vanwege de gebrekkige kennis en het 

gebrekkige inzicht van burgers ten aanzien van de aard van big data, op onbedoelde 

manieren kunnen worden gebruikt;" 

2e deel "merkt op dat onderwijs over en bewustmaking van de grondrechten van essentieel 

belang is in de EU;" 

3e deel "dringt er bij de Europese instellingen en de lidstaten op aan te investeren in digitale 

geletterdheid en bewustmaking van digitale rechten, privacy en 

gegevensbescherming bij burgers, met inbegrip van kinderen; beklemtoont dat dit 

onderwijs er vooral moet voor zorgen dat men de beginselen/logica achter de 

werking van algoritmen en geautomatiseerde besluitvorming begrijpt en weet hoe ze 

op een zinvolle manier moeten worden geïnterpreteerd; benadrukt voorts dat moet 

worden toegewerkt naar een beter begrip van waar en hoe gegevensstromen worden 

verzameld (door middel van web scraping, door streaminggegevens te combineren 

met gegevens van sociale netwerken en aangesloten apparaten en deze samen te 

voegen tot een nieuwe gegevensstroom);" 
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§ 16 

1e deel "is van mening dat het gebruik van eind-tot-eindversleuteling moet worden 

aangemoedigd" 

2e deel "en, indien nodig, verplicht moet worden gesteld," 

3e deel "in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door ontwerp; 

beveelt aan dat elk toekomstig wetgevingskader aanbieders van encryptie- en 

communicatiediensten en alle andere organisaties (op elk niveau in de 

toeleveringsketen) specifiek verbiedt om het gebruik van "backdoors" toe te staan of 

in de hand te werken;" 

 
§ 31 

1e deel "waarschuwt dat, vanwege de inmenging in het leven en de rechten van burgers door 

rechtshandhavingsautoriteiten, onder meer door middel van de verwerking en 

analyse van gegevens, maximale voorzichtigheid is geboden om onwettige 

discriminatie te voorkomen en te verhinderen dat een persoon of een groep personen 

op grond van ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, 

taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, vermogen, 

geboorte, handicap, leeftijd, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, seksuele 

gerichtheid, verblijfsstatus, gezondheid of het behoren tot een nationale minderheid" 

en "erdoor getroffen worden;" 

2e deel "die vaak wordt geconfronteerd met etnische profilering of streng politieoptreden, 

maar ook natuurlijke personen die bij toeval bepaalde kenmerken vertonen," 

3e deel "wenst dat zowel de frontlinemedewerkers die gegevens verzamelen als de 

gebruikers van de uit de gegevensanalyse verkregen inlichtingen naar behoren 

worden opgeleid;" 
 

 

13. Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen 

Verslag: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 PPE HS - 235, 388, 62 

§ 34, na streepje 2 3 meer dan 76 

leden 

HS + 356, 254, 71 

overw H 2 rapporteur  +  

stemming: ontwerpresolutie (gehele tekst) 

commissie AGRI 

HS + 410, 205, 59 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 3 

 


