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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. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit 

hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I 

Verslag: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

2-3 

6 

10-14 

18-20 

22-25 

39-41 

43-48 

commissie  +  

artikel 1, na § 1 26 commissie as +  

artikel 2, § 3 27 commissie as +  

artikel 2, na § 3 28 commissie as +  

artikel 4, § 1, 3 en 4 29DD commissie HS + 578, 72, 8 

artikel 4, § 2 59 EFDD  -  

29DD commissie so   

1/HS + 582, 68, 22 

2/HS + 477, 156, 27 

3/HS + 522, 134, 12 

na artikel 4 30 commissie as +  

artikel 5, § 2 31DD commissie  +  

60 EFDD  ↓  

artikel 5; § 3, 4, 5 en 5 

bis 

31DD commissie  +  

artikel 5, § 6 61S EFDD  -  

31DD commissie  +  

artikel 6, § 1 62 EFDD  -  

artikel 6, na § 3 32 commissie as +  

artikel 7 63S EFDD  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 7, titel 33 commissie as/ES - 257, 393, 24 

55 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

artikel 7, § 1 34 commissie  +  

artikel 7, § 2 35 commissie  -  

56 PPE, ECR, 

ALDE 

HS + 521, 80, 76 

artikel 9, § 1, inleidend 

gedeelte 

64 EFDD  -  

36 commissie  +  

na artikel 9 58 PPE, ECR, 

ALDE 

HS + 500, 94, 75 

37 commissie as ↓  

artikel 10, § 2 65 EFDD  -  

38 commissie  +  

na artikel 11 42 commissie as +  

Bijlage III 66S EFDD  -  

49 commissie as -  

titel 1 commissie as +  

overw 1 50S EFDD  -  

overw 2 51S EFDD  -  

overw 3 52S EFDD  -  

4 commissie  +  

overw 4 53 EFDD HS - 51, 595, 32 

5 commissie  +  

overw 5 54 EFDD HS - 55, 595, 29 

7 commissie  +  

overw 9 8 commissie so   
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1 +  

2 +  

3 +  

na overw 9 9 commissie as +  

na overw 11 15 commissie as +  

overw 12 16 commissie as -  

57 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

na overw 12 17 commissie as +  

overw 21 21 commissie as +  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 534, 88, 56 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 53, 54 

Verts/ALE: amendement 29 

ALDE: amendementen 56, 58 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE, ALDE, 

ECR: 

amendement 49 

EFDD: amendementen 21, 37 

ENF: amendementen 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Leden: 

amendement 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "2018" en "of, als deze waarde lager ligt, op basis 

van de waarde van de jaarlijkse emissieruimte voor 2020" 

2e deel "2018" 

3e deel "of, als deze waarde lager ligt, op basis van de waarde van de jaarlijkse 

emissieruimte voor 2020" 

 
amendement 29 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "2018", "ofwel" en "ofwel met de jaarlijkse 

emissieruimte voor 2020 zoals bepaald overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 10 

van Beschikking nr. 406/2009/EG, indien deze lager is" 

2e deel "2018" 

3e deel "ofwel" en "ofwel met de jaarlijkse emissieruimte voor 2020 zoals bepaald 

overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 10 van Beschikking nr. 406/2009/EG, 

indien deze lager is" 
 

 



P8_PV(2017)06-14(VOT)_NL.docx 5 PE 606.768 

2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen 

Verslag: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

5. Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen 

voor de hennepteelt en bepaalde betalingsvoorschriften 

Ontwerpresolutie B8-0395/2017 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0395/2017  

(Commissie AGRI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

ES - 363, 267, 43 

 

 

 

6. De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de 

genderpensioenkloof 

Verslag: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 31 meer dan 

76 leden 

ES + 391, 225, 51 

na § 1 20 meer dan 

76 leden 

 +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 317, 358, 1 

na § 3 5 commissie 

EMPL 

 -  

na § 4 6 commissie 

EMPL 

 -  

7 commissie 

EMPL 

HS + 337, 321, 18 

8 commissie 

EMPL 

ES + 337, 336, 2 

9 commissie 

EMPL 

ES + 338, 331, 8 

§ 7 10 commissie 

EMPL 

ES - 271, 388, 21 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 7 21 meer dan 

76 leden 

HS - 268, 390, 10 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na § 13 11 commissie 

EMPL 

HS + 385, 223, 70 

§ 14 22 meer dan 

76 leden 

HS - 309, 356, 10 

na § 14 12 commissie 

EMPL 

HS - 298, 341, 30 

na § 16 13 commissie 

EMPL 

ES - 317, 355, 4 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES - 308, 315, 53 

2 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 20 25 rapporteur  +  

na § 20 14 commissie 

EMPL 

 -  

§ 23 23 meer dan 

76 leden 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 25 32 meer dan 

76 leden 

 +  

na § 26 15 commissie 

EMPL 

 -  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 350, 311, 10 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 336, 331, 7 

na § 30 16 commissie 

EMPL 

HS + 324, 311, 36 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 299, 358, 11 

na § 33 17 commissie 

EMPL 

 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 34 18 commissie 

EMPL 

ES - 298, 349, 24 

24 meer dan 

76 leden 

 +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 362, 243, 65 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 362, 290, 16 

2 +  

3/ES + 380, 275, 15 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 304, 360, 4 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 +  

3 -  

4/ES + 344, 293, 33 

overw A 26 meer dan 

76 leden 

ES + 357, 258, 51 

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 356, 306, 8 

overw H 1 commissie 

EMPL 

 -  

na overw H 2 commissie 

EMPL 

 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Q 27 meer dan 

76 leden 

 +  

overw R 28 meer dan 

76 leden 

 +  

na overw T 3 commissie 

EMPL 

 -  

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw AB 29 meer dan 

76 leden 

 +  

overw AE 30 meer dan 

76 leden 

 +  

overw AF § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na overw AF 4 commissie 

EMPL 

 -  

overw AG 19 meer dan 

76 leden 

 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AK § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AL § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AN § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 433, 67, 175 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 7, 11, 12, 16, 21, 22 
 

Verzoeken om aparte stemming 

76 leden: overw F, K, § 35, overw AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

76 leden: 

overweging AF 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor vrouwen" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 23 

1e deel "neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor zorgverlof in de richtlijn 

betreffende evenwicht tussen werk en privéleven van ouders en verzorgers" 

2e deel "en herinnert aan zijn verzoek om passende beloning en sociale bescherming" 

 
overweging W 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "discriminatie met betrekking tot" 

2e deel deze woorden 

 
overw AN 

1e deel "overwegende dat er noch vooraf, noch achteraf gendereffectbeoordelingen zijn 

uitgevoerd van de pensioenhervormingen in het Witboek over pensioenen van de 

Commissie van 2012;" 

2e deel "overwegende dat hieruit blijkt dat de Unie tekortschiet in de daadwerkelijke 

waarborging van gendergelijkheid op alle beleidsvlakken;" 

 
§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de landenspecifieke aanbevelingen en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 18 

1e deel "stelt vast dat bij bedrijfsregelingen voor ouderdomspensioenen in toenemende mate 

verzekeringsbeginselen worden gehanteerd en dat dit aanleiding kan geven tot veel 

ongelijkheid op het vlak van sociale bescherming;" 

2e deel "beklemtoont dat het Hof van Justitie van de Europese Unie duidelijk heeft gemaakt 

dat bedrijfspensioenregelingen als salaris moeten worden beschouwd en dat het 

beginsel van gelijke behandeling derhalve ook op deze regelingen van toepassing 

is;" 

 
§ 19 

1e deel gehele tekst zonder het woordgedeelte: "migranten" en zonder de woorden "in hun 

herkomstland" 

2e deel dit woordgedeelte en deze woorden 

 
§ 24 



P8_PV(2017)06-14(VOT)_NL.docx 11 PE 606.768 

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

2e deel deze woorden 

 
§ 36 

1e deel "beklemtoont dat iedereen recht heeft op een overheidspensioen, en" 

2e deel "herinnert aan artikel 25 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, waarin het recht van ouderen op een waardig en onafhankelijk bestaan is 

vastgelegd, en aan artikel 34 van het Handvest betreffende het recht op toegang tot 

socialezekerheidsvoorzieningen en sociale diensten die bescherming waarborgen in 

geval van moederschap, ziekte, arbeidsongevallen, invaliditeit, afhankelijkheid van 

langdurige zorg, ouderdom of ontslag;" 

3e deel "wijst op het belang van de openbare, via een omslagsysteem gefinancierde 

socialezekerheidsstelsels als belangrijke bouwsteen voor een toereikende 

ouderdomsvoorziening;" 

 
§ 40 

1e deel "vindt het uitermate zorgwekkend dat de huidige bevriezing en verlaging van de 

pensioenen in sommige lidstaten de mensen met deeltijdbanen of onderbroken 

loopbanen, of met een klein inkomen, het hardst treffen; betreurt dat het hierbij 

vooral om vrouwen gaat; onderstreept dat deze maatregelen tot indirecte 

discriminatie bij het recht op sociale zekerheid hebben geleid;" 

2e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat zowel mannen als 

vrouwen de mogelijkheid hebben volledige tijdvakken van bijdragebetaling te 

vervullen en recht op een volledig pensioen hebben, om de pensioenkloof te dichten 

door genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden, onderwijs en 

loopbaanplanning aan te passen, voor een beter evenwicht tussen werk en privé te 

zorgen, en meer te investeren in kinder- en ouderenzorg;" zonder de woorden: "de 

Commissie en" en "volledig" 

3e deel "de Commissie en" en "volledig" 

4e deel "vindt het ook belangrijk goede regelgeving inzake gezondheid en veiligheid op het 

werk vast te stellen die rekening houdt met gendergerelateerde beroeps- en 

psychosociale risico's, investeringen te doen in openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening die vrouwen van alle leeftijden kunnen begeleiden bij het zoeken 

naar een baan, en flexibele regels in te voeren voor de overgang van werk naar 

pensioen;" 
 

 

7. Verslag 2016 over Servië 

Verslag: David McAllister (A8-0063/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 3 PPE  +  

na § 5 10rev S&D  +  

na § 7 4 PPE  +  

§ 8 2rev ALDE  +  

6 Verts/ALE  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 12 11rev S&D so   

1 +  

2 +  

§ 17 8 ENF  -  

§ 19 9 ENF  -  

§ 20 12rev S&D  +  

na § 33 14 Verts/ALE  +  

na § 35 1 ALDE  +  

overw C 7 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 524, 70, 79 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 11 
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1e deel "12. is verheugd over de actieve rol van Servië in de internationale en regionale 

politiële en justitiële samenwerking, alsook over de vooruitgang die geboekt is in de 

strijd tegen de georganiseerde misdaad en over de goedkeuring van de eerste 

dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit (SOCTA) van 

Servië; vraagt dat Servië extra inspanningen levert om onderzoek in te stellen naar 

grotere criminele netwerken en zorgt voor een betere financiële recherche en beter 

inlichtingengestuurd politiewerk, alsook voor een degelijk register van definitieve 

veroordelingen; vraagt dat Servië volledige uitvoering geeft aan de wet van februari 

2016 betreffende de politie, deze in overeenstemming brengt met de EU-rechtsregels 

inzake inbeslagname van crimineel vermogen en een veilig platform opzet voor het 

uitwisselen van inlichtingen tussen wetshandhavingsinstanties; is ingenomen met de 

recente wijziging van de wet op openbaar eigendom en benadrukt dat ervoor moet 

worden gezorgd dat deze wet op transparante en niet-discriminerende wijze ten 

uitvoer wordt gelegd en dat er verdere maatregelen worden getroffen om volledige 

juridische duidelijkheid te scheppen over eigendomsrechten; dringt aan op extra 

inspanningen bij de aanpak van het probleem van de werkingssfeer, uitvoering en 

gevolgen van de wet inzake de organisatie en bevoegdheden van staatsinstanties in 

processen wegens oorlogsmisdrijven; verzoekt de autoriteiten op te treden tegen 

gevallen van gebruik van buitensporig geweld van de politie tegen burgers; heeft 

met bezorgdheid kennis genomen van de controversiële gebeurtenissen in de wijk 

Savamala in Belgrado, met name met betrekking tot de vernieling van particulier 

eigendom; dringt aan om een snelle oplossing en op volledige samenwerking met de 

gerechtelijke instanties in de onderzoeken om de daders voor de rechter te brengen;" 

2e deel "verzoekt de autoriteiten af te zien van beschuldigingen, druk en aanvallen tegen 

leden van de burgerbeweging "Laat Belgrado niet verzuipen"; 

 

EFDD: 

§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", ook zijn beleid ten aanzien van Rusland; vindt 

het betreurenswaardig dat Servië en Rusland gezamenlijke militaire oefeningen 

houden;" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Amendementen 5 en 13 zijn ingetrokken. 
 

 

8. Verslag 2016 over Kosovo 

Verslag: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 

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

opmerkingen 

§ 1 11S ENF  -  

5 ENF  -  

18 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

na § 1 22 Verts/ALE, 

S&D 

 +  



P8_PV(2017)06-14(VOT)_NL.docx 14 PE 606.768 

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

opmerkingen 

§ 2 19 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 4 20 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 5 12S ENF  -  

2= 

 

6= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 7 13 ENF  -  

21 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 8 14S ENF  -  

§ 10 3= 

 

7= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR 

EFDD 

 +  

§ 13 15 ENF  -  

§ 42 4= 

 

8= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 43 16S ENF  -  

na § 43 1 ALDE  +  

overw B 9S ENF  -  

overw C 10S ENF  -  

overw D 17 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 474, 134, 64 

 

 

 

9. Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

Verslag: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Horizontaal 

amendement 

15 GUE/NGL  -  

voor § 1 26 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

§ 1 23 GUE/NGL  -  

27 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

34 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 35S ENF  -  

3 ENF  -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 36S ENF  -  

§ 7 37S ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 38S ENF  -  

na § 25 28 ALDE  +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 29 24 GUE/NGL  -  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

na § 35 2 Verts/ALE  -  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 40 39S ENF  -  

§ 42 40 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 44 25 GUE/NGL  -  

na § 44 1 Verts/ALE so   

1 -  

2 -  

visum 12 16 GUE/NGL ES + 536, 80, 38 

vóór overw A 17 GUE/NGL ES - 232, 413, 12 

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

overw A 20 GUE/NGL  -  

overw B 30 ENF  -  

na overw B 29 ALDE  +  

overw D 31 ENF  -  

§ oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

overw E 32S ENF  -  

overw F 21S GUE/NGL  -  

overw G 22 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw H 33S ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 503, 113, 45 

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 28 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overw D 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en het Euro-Atlantische pad" 

2e deel deze woorden 

 
overw G 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "niet mogen worden gebruikt om het EU-

toetredingsproces of het openen van toetredingsonderhandelingen te blokkeren, 

maar" 

2e deel deze woorden 

 
§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de Euro-Atlantische integratie van het land te 

verzekeren en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 5 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "Euro-Atlantische" 

2e deel deze woorden 

 
§ 7 

1e deel "wijst erop dat de uitdagingen waarmee de Europese Unie momenteel wordt 

geconfronteerd (Brexit, migratie, radicalisme, enz.) het uitbreidingsproces niet 

mogen belemmeren," 

2e deel "maar dat deze uitdagingen veeleer hebben aangetoond dat een volledige integratie 

van de Westelijke Balkan in de EU-structuren noodzakelijk is om het partnerschap 

uit te breiden en te verdiepen, en om internationale crises het hoofd te bieden;" 
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§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "roept op tot maatregelen ter verbetering van de 

begrotingsdiscipline en -transparantie, en tot een uitbreiding van de 

begrotingsplanningscapaciteit; moedigt het beginsel van sluitende begrotingen aan;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 36 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wijst met nadruk op de noodzaak van vooruitgang 

op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, en van bevordering 

van concurrentie op de gas- en energiemarkt, teneinde overeenkomstig het derde 

energiepakket van de EU tot een loskoppeling van nutsvoorzieningen te komen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel "prijst het land voor zijn constructieve opstelling, coöperatie en reusachtige 

inspanningen bij de aanpak van de migratiecrisis, waardoor het aanzienlijk bijdraagt 

aan de veiligheid en stabiliteit van de EU;" en "dan ook" 

2e deel "roept de Commissie" en "op het land alle nodige hulpmiddelen te verstrekken om 

de crisis te milderen; beveelt nadere maatregelen en acties aan - in overeenstemming 

met het internationaal humanitair recht - om zijn asielsysteem te verbeteren en te 

zorgen voor voldoende capaciteit om mensenhandel en het smokkelen van migranten 

te bestrijden, waaronder samenwerkingsovereenkomsten met de buurlanden inzake 

misdaadbestrijding, en om voor een doeltreffend grensbewakingssysteem te zorgen;" 

 
amendement 1 

1e deel "steunt in dit verband het voorstel van VN-gezant Matthew Nimetz voor een 

samengestelde naam met een geografische kwalificatie" 

2e deel "zolang dit geen gevolgen heeft voor de Macedonische nationaliteit, identiteit, 

cultuur en taal;" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

§ 42 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "roept de autoriteiten van het land op zich op één 

lijn te stellen met de beperkende maatregelen van de EU tegen Rusland na de 

illegale annexatie van de Krim;" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Amendementen 4 tot en met 14 zijn geannuleerd. 
 

 

10. Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresoluties: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-

0402/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0397/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0397/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0398/2017  ALDE  ↓  

B8-0399/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0400/2017  ECR  ↓  

B8-0401/2017  S&D  ↓  

B8-0402/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 9 

1e deel "is tevreden met het feit dat het mandaat van Monusco is verlengd en met het werk 

dat wordt verricht door de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van 

de VN voor de Democratische Republiek Congo om in de verkiezingscontext 

burgers te beschermen en de mensenrechten te handhaven;" 

2e deel "benadrukt dat het oorspronkelijke en huidige mandaat dat op alle VN-troepen in het 

land van toepassing is, de "neutralisering van gewapende groepen" betreft; eist dat 

de gehele Monusco-troepenmacht de bevolking volledige bescherming biedt tegen 

de gewapende groepen en tussenbeide komt om vrouwen tegen verkrachting en 

ander seksueel geweld te beschermen en geen enkele beperking aanvaardt op grond 

van nationale bevelen;" 
 

Diversen: 

Daniel Caspary (PPE-Fractie) en Notis Marias (ECR-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0397/2017. 
 

 

11. Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh 

Ontwerpresolutie: B8-0396/2017 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0396/2017  

(Commissie INTA) 

na § 9 3 S&D  -  

§ 10 1= 

4= 

GUE/NGL 

Verts/ALE, 

EFDD 

HS - 295, 315, 30 

na overw H 2 S&D  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 

 


