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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. Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema 

Ontwerpresoluties: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, 
B8-0372/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0361/2017 

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

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0361/2017  ECR  ↓  

B8-0363/2017  Verts/ALE, 

EFDD 

 ↓  

B8-0365/2017  S&D  ↓  

B8-0366/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0368/2017  PPE  ↓  

B8-0372/2017  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 9 
 

 

2. Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina 

Ontwerpresoluties: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, 
B8-0376/2017, B8-0377/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0369/2017 

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

§ 1 2 Verts/ALE  + mondeling 

gewijzigd 

na § 3 3 Verts/ALE ES + 278, 250, 93 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 328, 274, 25 

overw M  oorspronkelijke 

tekst 

  mondeling 

gewijzigd 

na overw M 1 Verts/ALE ES + 294, 245, 88 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0369/2017  ECR  ↓  

B8-0371/2017  EFDD  ↓  

B8-0373/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2017  S&D  ↓  

B8-0375/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0376/2017  PPE  ↓  

B8-0377/2017  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 11 
 

Diversen 

Charles Tannock diende de volgende mondelinge amendementen in op amendement 2 en op 

overweging M: 

 

"1. dringt er bij de Ethiopische regering op aan dr. Merera Gudina, dr. Fikru Maru en alle andere 

politieke gevangenen onmiddellijk op borgtocht vrij te laten en alle aanklachten tegen hen in te 

trekken, en de rechtszaken tegen Berhanu Nega en Jawar Mohammed, die bij verstek werden 

aangeklaagd en thans in ballingschap verkeren, te laten vallen; benadrukt dat, om een dialoog met 

de oppositie als geloofwaardig te kunnen beschouwen, vooraanstaande oppositieleiders zoals dr. 

Merera Gudina moeten worden vrijgelaten; verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de EU de 

lidstaten aan te sporen tot een dringend internationaal onderzoek onder leiding van de VN voor 

een geloofwaardig, transparant en onafhankelijk onderzoek naar de dood van betogers, en om druk 

uit te oefenen op de Ethiopische regering om hiervoor toestemming te verlenen;" 

 

"M. overwegende dat andere activisten, journalisten en mensenrechtenverdedigers, onder meer 

Getachew Shiferaw (hoofdredacteur van Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (van Oromia Radio en 

TV), Eskinder Nega (een prominent journalist), Bekele Gerba (een vredesactivist uit Oromo) en 

Andargachew Tsige (een oppositieleider), eveneens zijn gearresteerd of in hechtenis zitten; 

overwegende dat de online activist Yonathan Tesfaye op grond van de antiterrorismewetgeving is 

veroordeeld voor op facebook gemaakte commentaren en een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar 

kan oplopen;" 
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3. Zuid-Sudan 

Ontwerpresoluties: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, 

B8-0367/2017, B8-0370/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0358/2017 

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

na § 13 1 GUE/NGL HS - 264, 351, 8 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0358/2017  EFDD  ↓  

B8-0359/2017  ECR  ↓  

B8-0360/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0362/2017  S&D  ↓  

B8-0364/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0367/2017  PPE  ↓  

B8-0370/2017  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
 

 

4. Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een 

financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 *** 

Aanbeveling: David Borrelli (A8-0072/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 570, 38, 23 
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5. Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een 

evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het 

cohesiebeleid van de EU 

Verslag: Andrey Novakov (A8-0139/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 497, 69, 62 

 

 

6. Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het 

cohesiebeleid 

Verslag: Ruža Tomašić (A8-0180/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 580, 45, 3 

 

 

7. Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt 

***I 

Verslag: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016) 

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

opmerkingen 

Voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 54 commissie HS + 586, 34, 8 
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8. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van 

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende 

marktsituatie ***I 

Verslag: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (geheime stemming (artikel 180 bis, 

lid 2, van het Reglement)) 

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

opmerkingen 

Stemming: besluit om onderhandelingen 

te beginnen 

Geh. S + 314, 266, 41 

 

Diversen 

Het verzoek om in stemming te brengen werd ingediend door de GUE/NGL-, ALDE-, EFDD- en 

ECR-Fractie (artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement)) 

Het verzoek om geheime stemming werd ingediend door de GUE/NGL-, ALDE- en ECR-Fractie 

(artikel 180 bis, lid 2, van het Reglement)) 
 

 

9. Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

Verslag: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017) 

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

opmerkingen 

na § 1 8 GUE/NGL HS - 131, 467, 24 

9 GUE/NGL HS - 129, 484, 9 

§ 2 10 GUE/NGL HS - 91, 489, 44 

§ 4 11S GUE/NGL  -  

§ 5 12 GUE/NGL HS - 90, 523, 10 

§ 7, na letter d 13 GUE/NGL HS - 128, 482, 15 

§ 8 14 GUE/NGL HS - 133, 487, 6 

§ 9 15 GUE/NGL  -  

§ 10 16 GUE/NGL HS - 153, 465, 4 

1 Verts/ALE HS - 153, 463, 6 

§ 11 2S Verts/ALE  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

17 GUE/NGL HS - 80, 475, 69 

na visum 9 3 GUE/NGL  -  

visum 10 4 GUE/NGL  -  

overw D 5 GUE/NGL  -  

overw E, streepje 1 6 GUE/NGL  -  

overw E, streepje 11 7 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 468, 118, 39 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 

GUE/NGL: amendementen 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 

10. Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten 

Ontwerpresoluties: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, 

B8-0354/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0345/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, e.a.) 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 479, 88, 56 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 521, 54, 46 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0345/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2017  S&D  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0347/2017  ECR  ↓  

B8-0348/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0352/2017  ALDE  ↓  

B8-0354/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: § 7, overweging E 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "tegen Israëli's" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Margrete Auken en Reinhard Bütikofer (Verts-ALE-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0345/2017. 
 

 

11. EU-strategie inzake Syrië 

Ontwerpresoluties: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, 
B8-0341/2017, B8-0342/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0331/2017 

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

na § 6 3 EFDD  -  

na § 7 4 EFDD  -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 508, 98, 18 

na overw E 1 EFDD  -  

na overw F 2 EFDD  -  

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

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0331/2017  S&D  ↓  

B8-0333/2017  ECR  ↓  

B8-0335/2017  EFDD  ↓  

B8-0337/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0338/2017  ALDE  ↓  

B8-0341/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0342/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 15 (2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 15 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onder meer middels hervestiging en humanitaire 

toelatingsregelingen" 

2e deel deze woorden 
 

 

12. Wegvervoer in de Europese Unie 

Ontwerpresolutie: B8-0290/2017 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 

(Commissie TRAN) 

na § 3 7 Verts/ALE HS + 318, 287, 15 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

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

opmerkingen 

2/HS - 248, 354, 19 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 485, 103, 30 

2/HS - 198, 398, 22 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 306, 300, 8 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 19 11 Verts/ALE HS + 335, 270, 9 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 23 2 S&D HS + 336, 268, 9 

§ 26 3 S&D ES - 280, 308, 24 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 421, 183, 8 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 27 8 Verts/ALE HS - 161, 442, 8 

§ 32 9 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

 +  

na § 33 10 Verts/ALE  +  

na § 38 4 S&D  -  

§ 44 5 S&D  +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

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

opmerkingen 

2/HS + 330, 270, 12 

3/HS + 342, 260, 8 

§ 48 6 S&D  +  

na visum 17 1 S&D ES + 309, 287, 10 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 503, 102, 1 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 8 (2e deel), 26 

S&D: amendement 2 

Verts/ALE: amendementen 7, 8, 11, §§ 11, 26 

EFDD: § 47 (2e en 3e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 26 

GUE/NGL: §§ 26, 32 

ECR: §§ 20, 27 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL 

§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en groei" en "en dat de toestand van de economie 

nauw verbonden is met het concurrentievermogen in de sector van het wegvervoer 

van de EU" 

2e deel deze woorden 

 
overweging E 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verdere economische groei en werkgelegenheid en 

het bevorderen van de concurrentiekracht en" 

2e deel deze woorden 

 

ECR: 

§ 17 

1e deel "is van mening dat wettelijke eisen in verhouding moeten staan tot de aard en de 

omvang van de onderneming;" 

2e deel "vraagt zich echter af of er nog steeds redenen zijn om lichte bedrijfsvoertuigen uit 

te zonderen van de toepassing van een aantal Europese regels, aangezien dit soort 

voertuigen steeds vaker gebruikt wordt bij het internationale goederenvervoer, en 

verzoekt de Commissie om een verslag waarin de gevolgen van dit toegenomen 

gebruik voor de economie, het milieu en de veiligheid worden beoordeeld;" 

 

meer dan 38 leden 
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§ 16 

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

2e deel deze woorden 

 

PPE, ECR, ENF: 

§ 8 

1e deel "dringt er bij de lidstaten op aan nauwer samen te werken met Euro Contrôle Route 

en TISPOL, met het oog op een betere handhaving in Europa van wetgeving inzake 

wegvervoer en een sterk mechanisme te ontwikkelen om een gelijke en gepaste 

uitvoering van het bestaande acquis te waarborgen, d.w.z. door het ondersteunen van 

lidstaten bij taken met betrekking tot certificering, normalisatie, technische 

deskundigheid, het verzamelen van gegevens, opleiding en inspectie en door het 

beheer van platformen voor informatie-uitwisseling tussen nationale deskundigen en 

autoriteiten;" 

2e deel "vraagt dat wordt nagedacht over de oprichting van een Europees agentschap voor 

wegvervoer, om eencorrecte uitvoering van EU-wetgeving te waarborgen en 

standaardisering in alle lidstaten te bevorderen;" 

 

S&D, meer dan 38 leden: 

§ 11 

1e deel "verzoekt de Commissie na te gaan hoe de bureaucratische en financiële lasten van 

verschillende nationale wetgevingen kunnen worden verminderd teneinde de 

vrijheid om vervoersdiensten te leveren in de hele EU te bevorderen;" 

2e deel "is van mening dat bijvoorbeeld wat sociale voorwaarden betreft, mobiele 

werknemers zich voor een langere periode moeten kunnen aanmelden, zelfs wanneer 

zij voor verscheidene contractanten werken, ongeacht het aantal opdrachten;" 

 

EFDD, S&D, meer dan 38 leden: 

§ 47 

1e deel "stelt vast dat het aantal leegritten in het wegvervoer hoog blijft, wat negatieve 

gevolgen heeft voor het milieu;" "herinnert eraan dat in 2012 bijna een kwart 

(23,2 %) van alle voertuigkilometers van zware vrachtvoertuigen betrekking had op 

een leeg voertuig" 

2e deel "en dat het hoge aantal leegritten het gevolg is van de huidige restricties op 

cabotageverrichtingen die vervoerders verhinderen om meer vracht te laden en zo 

milieu-efficiënter te zijn;" 

3e deel "onderstreept dan ook dat het openstellen van de markt positieve gevolgen zal 

hebben voor de milieu-efficiëntie van het wegvervoer;" 
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13. Het vluchtelingenkamp van Dadaab 

Ontwerpresoluties: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0300/2017 

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

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 489, 31, 67 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0300/2017  S&D  ↓  

B8-0332/2017  ECR  ↓  

B8-0334/2017  PPE  ↓  

B8-0336/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0339/2017  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL § 8 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 15 

1e deel "onderstreept dat de grenzen tussen Somalië en zijn buurlanden beter moeten 

worden bewaakt, aangezien die worden gezien als het speelveld voor netwerken die 

zich bezighouden met de handel en smokkel in mensen, wapens, drugs en andere 

illegale goederen, waarmee criminele en terroristische activiteiten gefinancierd 

worden;" 
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2e deel "verwacht dat de opleidingsmissie van de EU in Somalië nauw samenwerkt met 

Amisom en de Somalische autoriteiten door optimale werkmethoden op het vlak van 

grensbeheer uit te wisselen en zo handelaars en smokkelaars aan te kunnen houden;" 

 
overweging W 

1e deel "overwegende dat de EU via het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 286 miljoen 

EUR heeft toegewezen voor de periode 2014-2020, met name bestemd voor de 

tenuitvoerlegging van het pact, en voor staats- en vredesopbouw, voedselzekerheid, 

weerbaarheid en onderwijs in het bijzonder;" 

2e deel "overwegende dat op 12 november 2015 tijdens de top van Valletta het 

noodtrustfonds van de EU (EUTF) voor Afrika werd ingesteld, met als doel de 

onderliggende oorzaken voor destabilisatie, gedwongen ontheemding en irreguliere 

migratie aan te pakken door weerbaarheid, economische mogelijkheden, gelijke 

kansen, veiligheid en ontwikkeling te bevorderen;" "overwegende dat de EU een 

bijdrage levert aan de verstrekking van eerste levensbehoeften aan vluchtelingen die 

opgevangen worden in Keniaanse vluchtelingenkampen;" 
 

 

14. Herplaatsing doen slagen 

Ontwerpresoluties: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0340/2017  

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 398, 134, 41 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0343/2017  ECR  ↓  

B8-0344/2017  ENF  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: eindstemming (B8-0340/2017) 
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15. Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft 

de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland 

Ontwerpresoluties: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, 
B8-0356/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0349/2017 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0349/2017  S&D  ↓  

B8-0350/2017  ECR  ↓  

B8-0351/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0353/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0355/2017  ALDE  ↓  

B8-0356/2017  PPE  ↓  

 


