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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. Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees 

luchtruim (CEAS) *** 

Aanbeveling: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen * 

Verslag: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 632, 9, 33 

 

 

3. De politieke betrekkingen van de EU met India 

Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 520, 73, 86 

 

 

4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor 

bijstand aan Italië 

Verslag: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 

van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 658, 6, 26 

 

 

5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de 

beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor 

bijstand aan Italië 

Verslag: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 660, 6, 27 

 

 

6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2  

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 600, 83, 9 

 

 

7. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige 

beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en 

voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel vanaf 2021 ***I 

Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

5 commissie HS + 542, 119, 28 

13 commissie HS + 571, 115, 6 

16 commissie HS + 545, 117, 31 

21 commissie HS + 527, 157, 6 

23 commissie HS + 569, 93, 27 

24 commissie HS + 571, 93, 27 

31 commissie HS + 570, 118, 6 

32 commissie HS - 143, 546, 4 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

35 commissie HS + 581, 113, 3 

artikel 3 quinquies, § 2 36 PPE so   

1 +  

2 -  

17 commissie so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

artikel 3 quinquies – 

lid 4 – alinea 1 

42 PPE  +  

20 commissie  ↓  

44 meer dan 

38 leden 

 ↓  

artikel 12, na § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

artikel 28 bis, § 2, sub-

§ 1 

26 commissie HS + 547, 118, 23 

45 meer dan 

38 leden 

 -  

artikel 28 ter – lid 1 30 commissie  +  

46 meer dan 

38 leden 

 ↓  

Artikel 28 ter – na lid 

2 

37 PPE  -  

overw 3 38 PPE  +  

overw 4 39 PPE  +  

3 commissie  ↓  

overw 5 40 PPE ES - 255, 431, 7 

4 commissie HS + 544, 110, 35 

na overw 6 41 PPE so   

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

opmerkingen 

2 +  

3 -  

4 +  

43 meer dan 

38 leden 

 -  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 601, 69, 26 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

leden: amendementen 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE, ECR: amendement 32 

ALDE: amendement 21 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 41 

1e deel "Op het niveau van de Unie zijn diverse wetgevingshandelingen vastgesteld die erop 

gericht zijn de versnippering van het Europese luchtruim te voorkomen, om de 

doorstroming van het luchtverkeer en de controle van het luchtruimgebruik te 

verbeteren en zo de emissies te verminderen." 

2e deel "Binnen de Unie moet de Corsia-regeling worden beschouwd als onderdeel van het 

zogeheten ICAO-pakket van maatregelen, naast volledige tenuitvoerlegging door de 

lidstaten van de wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim, Sesar, 

het gebruik van GNSS voor satellietnavigatie en gezamenlijke technologie-

initiatieven als Clean Sky I en Clean Sky II." 

3e deel "Alle inkomsten uit de opbrengsten van toekomstige veilingen van rechten moeten 

worden gereserveerd voor de ontwikkeling van bovengenoemde onderzoeks- en 

ontwikkelingsprogramma's, alsmede gemeenschappelijke projecten voor het 

ontwikkelen van een reeks interoperabele basiscapaciteiten in alle lidstaten, met 

name de capaciteiten die de infrastructuur voor luchtvaartnavigatie, de verlening van 

luchtvaartnavigatiediensten en het gebruik van het luchtruim verbeteren, zoals 

noodzakelijk is voor de uitvoering van het Europese ATM-masterplan." 

4e deel "De Commissie moet aan het Europees Parlement en de Raad ook verslag uitbrengen 

over maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de wereldwijde marktgebaseerde 

maatregel, die door de lidstaten zijn genomen om de broeikasgasemissies van de 

luchtvaart te verminderen, met inbegrip van informatie in verband met het gebruik 

van de opbrengsten, die door de lidstaten is ingediend overeenkomstig artikel 17 van 

Verordening (EU) nr. 525/2013." 

 

ALDE: 

amendement 17 

1e deel "Vanaf 1 januari 2021 wordt 50 % van de rechten geveild. Dit percentage kan 

worden verhoogd, als onderdeel van de algehele evaluatie van deze richtlijn." 

2e deel "De resterende kosteloos toegewezen rechten zullen waar nodig worden gebruikt om 

te verhinderen dat artikel 10 bis, lid 5, tussen 2021 en 2030 wordt toegepast.” 
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amendement 36 

1e deel "Vanaf 1 januari 2021 wordt 50 % van de rechten geveild" 

2e deel "op voorwaarde dat deze niet nodig zijn om te voorkomen dat artikel 10 bis, lid 5, 

van toepassing is tussen 2021 en 2030, in welk geval ze worden gebruikt voor dit 

doel." 
 

 

8. Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, 

veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 

***I 

Verslag: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-23 

25-50 

52-64 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

24 commissie so   

1/ES + 391, 295, 8 

2 +  

3/ES + 367, 320, 8 

4 +  

artikel 8, § 3, sub-§ 2 65 PPE so   

1/HS + 365, 310, 17 

2/HS + 345, 330, 13 

3/AN + 569, 64, 61 

51 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 532, 144, 20 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 65 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 24 
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1e deel "Door méér in te zetten op duurzaam gebruik van geoogste houtproducten kunnen 

emissies van broeikasgassen fors worden beperkt dankzij het vervangingseffect 

(rekening houdend met de energie- en CO2-intensiteit van andere sectoren, de 

cementproductie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 8 % van de 

wereldwijde CO2-emissies)," 

2e deel "en kunnen meer broeikasgassen uit de atmosfeer worden verwijderd. De 

boekhoudregels moeten ervoor zorgen dat lidstaten nauwkeurig in de boekhouding 

de wijzigingen in de voorraden geoogste houtproducten weergeven wanneer zij zich 

voordoen, om", "het gebruik van geoogste houtproducten met lange levenscycli " en 

"te erkennen en te stimuleren." 

3e deel "veeleer" en "dan het gebruik van geoogste houtproducten voor energiedoeleinden" 

4e deel "Om het positieve vervangingseffect verder te bevorderen en te integreren, moet de 

Commissie via een gedelegeerde handeling meer producten opnemen in de 

berekeningen met betrekking tot geoogste houtproducten. De Commissie moet 

richtsnoeren bieden voor methodologische kwesties met betrekking tot boekhouding 

voor geoogste houtproducten." 

 

S&D: 

amendement 65 

1e deel "Het nationale boekhoudkundige plan voor bosbouw bevat alle in bijlage IV, deel B, 

opgesomde elementen en omvat een nieuw referentieniveau voor bossen, gebaseerd 

op de voortzetting van de huidige praktijk van het bosbeheer overeenkomstig de 

beste beschikbare gegevens, zoals voor de periode 2000-2012 per type bos en per 

leeftijdsklasse in nationale bossen gedocumenteerd, en uitgedrukt in ton CO2-

equivalent per jaar." 

2e deel "Een toename van de oogst in een lidstaat, gebaseerd op duurzame 

bosbeheerpraktijken en nationaal beleid dat is aangenomen tot de datum van 

indiening van het referentieniveau voor bossen, is gebonden aan de volgende 

voorwaarden: a) dat de beheerde bosgrond een broeikasgasput blijft; en b) dat 

manieren om broeikasgasputten en -reservoirs tot 2050 te behouden of te versterken, 

met het oog op de doelstelling uit artikel 4, lid 1, van de Overeenkomst van Parijs 

om in de tweede helft van deze eeuw opnieuw een balans tussen antropogene 

emissies per bron en verwijderingen per put van broeikasgassen te bereiken, worden 

omschreven in een strategie voor lage emissies op de lange termijn." 

3e deel "De Commissie kan een afwijking van de basisperiode 2000-2012 toestaan op basis 

van een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat waarin wordt gemotiveerd 

dat deze afwijking absoluut noodzakelijk is om redenen van de beschikbaarheid van 

gegevens, zoals de timing van bosinventarissen." 
 

Diversen 

Nils Torvalds (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van amendement 65. 
 

 

9. Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ***I 

Verslag: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 1 commissie HS + 614, 11, 67 
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10. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: bijzondere samenstellings- en 

informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende 

producten voor gewichtsbeheersing 

Ontwerpresolutie: B8-0497/2017 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de 
aanneming van de ontwerpresolutie) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0497/2017 (ECR) 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES - 319, 349, 23 

2 ↓  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS - 345, 344, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: overw R 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overw I 

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

2e deel deze woorden 
 

 

11. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4 

Ontwerpresolutie: B8-0498/2017 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0498/2017 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 433, 216, 31 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 
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ENF, Verts/ALE: eindstemming 
 

 

12. Bezwaar op grond van artikel 106: invoer van diervoeders en levensmiddelen 

welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in 

Fukushima 

Ontwerpresolutie: B8-0502/2017 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0502/2017 

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 543, 100, 43 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR, EFDD: eindstemming 
 

 

13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017: begrotingsmiddelen voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2 

Verslag: Jens Geier (A8-0282/2017) 

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

opmerkingen 

§ 1 1 ENF HS - 113, 555, 21 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 574, 113, 2 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 
 

 

14. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 

2008/944/GBVB 

Verslag: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 351, 297, 38 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 377, 295, 16 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 386, 107, 198 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 29, 34 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 18 

1e deel "merkt op dat er volgens de jaarverslagen in 2014 99 keer en in 2015 139 keer een 

uitvoervergunning is geweigerd op grond van criterium 3; benadrukt de noodzaak 

om, in het kader van criterium 3, recente wapentransacties tussen lidstaten en niet-

statelijke actoren, waaronder het bieden van technische ondersteuning en opleiding, 

te beoordelen in het licht van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB van 

2002 inzake de bĳdrage van de Europese Unie aan de bestrĳding van de 

destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens 

(SALW);" 

2e deel "herinnert eraan dat het lidstaten volgens het Gemeenschappelijk Optreden niet is 

toegestaan SALW te leveren aan niet-statelijke actoren;" 
 

 

15. De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika 

Verslag: Javi López (A8-0268/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 rapporteur  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1 meer dan 

76 leden 

 ↓  

§ 60 2 meer dan 

76 leden 

ES + 354, 289, 36 

4 rapporteur  ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 526, 96, 59 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

leden: 

§ 24 

1e deel "dringt aan op de toepassing in de praktijk van het beginsel van gendergelijkheid, de 

empowerment van vrouwen en beleid voor de inclusie van vrouwen in alle aspecten 

van het politieke, economische en maatschappelijke leven, teneinde hun actieve 

participatie in de samenleving te vergroten, krachtig feminicide te bestrijden, hun 

fysieke en psychologische veiligheid te waarborgen, gelijke toegang tot de 

arbeidsmarkt, de eigendom van grond en de arbeidsmarkt te vergemakkelijken," 

2e deel "en hun seksuele en reproductieve rechten te waarborgen;" 

3e deel "onderstreept dat het belangrijk is om de levens van meisjes en vrouwen te 

verbeteren; wijst erop dat toegang tot onderwijs derhalve van cruciaal belang is en 

kan leiden tot een sociale en economische transformatie; is ingenomen met het Inter-

Amerikaanse Verdrag inzake de voorkoming, bestraffing en uitbanning van geweld 

tegen vrouwen (Verdrag van Belém do Para) van 1994, en dringt erop aan het 

secretariaat een belangrijkere rol te geven in het monitoringmechanisme (Mesecvi) 

voor dit verdrag; juicht de inwerkingtreding - in 2016 - van het Verdrag van Istanbul 

van de Raad van Europa toe, en verzoekt de landen in beide regio's die dit verdrag 

nog niet hebben ondertekend dit alsnog te doen;" 
 

Diversen 

Javier Nart (ALDE-Fractie) is niet langer ondertekenaar van amendement 2. 
 

 

16. Corruptie en mensenrechten in derde landen 

Verslag: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

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

opmerkingen 

na § 78 1 meer dan 

76 leden 

HS + 349, 290, 42 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 578, 19, 68 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

leden: amendement 1 

 


