
P8_PV(2017)12-13(VOT)_NL.docx 1 PE 615.935 

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. Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresoluties: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0676/2017 (EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 59, 591, 26 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017  

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

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 537, 78, 66 

na § 1 17 GUE/NGL HS - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

so   

1/HS + 641, 34, 14 

2 +  

na § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD HS - 62, 597, 31 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 571, 62, 56 

4/HS + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD HS - 135, 538, 16 

na § 5 9 EFDD HS - 66, 612, 10 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 558, 76, 54 

§ 8, streepje 1 12 EFDD HS - 55, 595, 36 

§ 8, streepje 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 547, 84, 55 

§ 8, streepje 3 13 EFDD HS - 75, 584, 28 

§ 8, streepje 4 14 EFDD HS - 57, 594, 34 

§ 8, streepje 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 562, 79, 46 

§ 8, streepje 8 16 EFDD HS - 105, 553, 29 

§ 8, na streepje 8 15 EFDD HS - 70, 592, 25 

11 EFDD HS - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD HS - 65, 500, 121 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 543, 76, 66 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 562, 70, 54 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 565, 65, 58 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 559, 70, 57 

na visum 1 4 EFDD HS - 87, 592, 11 

overw C 5 EFDD HS - 59, 604, 24 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 573, 54, 61 

overw G 6 EFDD HS - 134, 529, 23 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 620, 65, 4 

overw I 7 EFDD HS - 101, 551, 34 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 575, 58, 54 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 556, 62, 68 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (3e en 4e deel), 7, 8, 

streepje 2 (2e deel), 10, 12 (2e deel), 13, 14, overw D, G (2e deel), M, eindstemming 

(B8-0677/2017), eindstemming (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: amendement 17 

ENF: § 8, streepje 5 

ECR: amendement 1 (1e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: § 10 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 1 

1e deel "is ingenomen met het door de onderhandelaars van de EU en het VK 

gepresenteerde gezamenlijke voortgangsverslag, waarin wordt geconcludeerd dat 

voldoende voortgang is geboekt in de onderhandelingen over het 

terugtrekkingsakkoord," 

2e deel "en prijst de onderhandelaar van de Unie voor de manier waarop hij de 

onderhandelingen tot dusver heeft gevoerd;" 

 
§ 8, streepje 2 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: " zonder dat er ruimte is voor een sectorspecifieke 

benadering;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 12 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "en indien zij voortbouwen op het EU-acquis, 

inclusief rechten van burgers, hetgeen vereist dat de bestaande regulerings-, 

begrotings-, toezichts-, juridische en handhavingsinstrumenten en ‑structuren van 

de EU van toepassing blijven in het VK;" 

2e deel deze woorden 

 
overweging G 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "door middel van afstemming van de regelgeving" 

2e deel deze woorden 

 

ECR: 

amendement 1 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "maar" en "en is van oordeel dat de 

onderhandelingen in de tweede fase alleen kunnen voortgaan indien de regering van 

het VK de toezeggingen die zij in het gezamenlijk verslag heeft gedaan ook volledig 

nakomt en indien deze toezeggingen volledig terug zijn te zien in het ontwerp van 

het terugtrekkingsakkoord;" 
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2e deel deze woorden 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "wijst erop dat het terugtrekkingsakkoord, wanneer 

het eenmaal is voltooid, moet worden vastgelegd in een heldere en ondubbelzinnige 

wettekst", "die, in het geval van aanvechting van een verklaring, de bewijslast bij de 

autoriteiten van het VK legt," en "de bindende aard van de besluiten van het HvJEU 

met betrekking tot de uitlegging van bepalingen inzake rechten van burgers, en de 

vastlegging van" 

2e deel "wijst erop dat het terugtrekkingsakkoord, wanneer het eenmaal is voltooid, moet 

worden vastgelegd in een heldere en ondubbelzinnige wettekst" 

3e deel "die, in het geval van aanvechting van een verklaring, de bewijslast bij de 

autoriteiten van het VK legt," 

4e deel "de bindende aard van de besluiten van het HvJEU met betrekking tot de uitlegging 

van bepalingen inzake rechten van burgers, en de vastlegging van" 
 

 

2. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, 

tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen 

Ontwerpresolutie: B8-0666/2017 (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 B8-0666/2017 

(Commissie ENVI) 

na § 4 4 Verts/ALE ES + 365, 298, 8 

na overw D 1 Verts/ALE ES + 373, 294, 1 

na overw L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS - 373, 272, 30 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: eindstemming 
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3. Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, 

belastingontwijking en belastingontduiking 

Ontwerpaanbeveling: B8-0660/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpaanbeveling B8-0660/2017 (benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet 

doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie 

met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking) 

na § 1 38 GUE/NGL HS - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL HS - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL HS - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL ES - 299, 357, 19 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

na § 4 26 PPE  +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 500, 160, 24 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 235, 276, 158 

na § 8 42 GUE/NGL ES - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL HS + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL HS + 520, 151, 12 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 419, 238, 22 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 27 PPE ES + 476, 141, 51 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 13 9 EFDD HS - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE HS + 474, 177, 33 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 355, 316, 13 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 674, 8, 4 

2/HS + 583, 67, 22 

na § 22 10 EFDD HS + 373, 281, 32 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 223, 304, 139 

na § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL HS + 416, 260, 6 

na § 25 14 S&D so   

1/HS + 411, 248, 22 

2/HS + 346, 309, 25 

3/HS - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE ES + 374, 277, 21 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 26 58 GUE/NGL  -  

na § 27 47 GUE/NGL  -  

na § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE ES - 244, 392, 38 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES - 307, 360, 14 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

na § 41 11 EFDD HS + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 300, 344, 28 

na § 49 6 Verts/ALE HS - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL ES + 335, 327, 16 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 328, 349, 5 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 361, 299, 19 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 173, 360, 148 

na § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE HS + 500, 176, 9 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 397, 265, 12 

na § 66 7 Verts/ALE HS + 425, 233, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 346, 152, 178 

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 161, 355, 149 

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 78 32 PPE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 589, 87, 3 

2/HS - 243, 260, 176 

§ 80 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE HS - 183, 336, 162 

na § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 90 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 361, 290, 25 

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 375, 292, 15 



P8_PV(2017)12-13(VOT)_NL.docx 10 PE 615.935 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 625, 35, 21 

2/HS - 167, 504, 12 

§ 102 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 579, 94, 9 

2/HS + 632, 45, 3 

§ 108 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 631, 48, 6 

na § 110 17 ENF  -  

§ 114 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 115 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 173, 341, 172 

§ 120 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 577, 44, 60 

§ 122 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 128 18 ENF HS - 68, 577, 33 

§ 130 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 131 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 587, 91, 3 

na § 131 12 EFDD HS + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF HS - 72, 572, 38 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 137 20 ENF  -  

§ 139 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 359, 252, 19 

na § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 336, 329, 12 

na § 143 55 GUE/NGL ES - 315, 351, 1 

§ 144 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 145 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 308, 366, 10 

§ 146 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 150 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na § 150 34 PPE  +  

§ 153 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na § 153 13 S&D ES + 350, 301, 26 

§ 154 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 159 1S EFDD HS - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE ES - 302, 348, 23 

na § 160 36 PPE HS + 499, 134, 44 

na § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD HS - 13, 656, 8 

§ 180 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 186 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 356, 309, 9 

na § 186 57 GUE/NGL ES - 276, 355, 44 

§ 187 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 141, 365, 144 

§ 188 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na § 189 22 ENF HS - 88, 567, 20 

§ 194 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 305, 359, 9 

§ 198 3S EFDD HS - 46, 621, 6 

§ 199 4S EFDD HS - 192, 465, 16 

§ 200 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 201 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 376, 288, 12 

na § 201 37 PPE  +  

§ 202 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 582, 97, 2 

§ 209 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 359, 311, 2 

§ 210 5S EFDD HS - 169, 493, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 492, 50, 136 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 
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S&D: eindstemming 

Verts/ALE: amendementen 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 

143, 145, 194, 201 

GUE/NGL: amendementen 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: amendementen 14, 31, 36, § 52 

ENF: amendementen 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: §§ 6, 114 

PPE: §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: §§ 6, 70 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL 

§ 3 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "die misschien wel wettelijk zijn maar in strijd met 

de geest van de wet" 

2e deel deze woorden 

 
§ 154 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "toekomstige" en "vrijhandels-, partnerschaps- en " 

2e deel deze woorden 

 
§ 180 

1e deel "vreest dat de vervolging van klokkenluiders om het bankgeheim in stand te houden 

de onthulling van wanpraktijken kan belemmeren; benadrukt dat bescherming moet 

worden ontworpen in dienst van diegenen die handelen in het openbaar belang en 

dat moet worden voorkomen klokkenluiders het zwijgen op te leggen" 

2e deel " waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de wettelijke rechten van 

bedrijven" 

 

PPE: 

§ 12 

1e deel "merkt op dat de controle van corruptiebestrijding door de Commissie zal worden 

uitgevoerd via het proces van het Europees semester; is van mening dat 

corruptiebestrijding in dit proces kan worden overschaduwd door andere 

economische en financiële aangelegenheden;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 21 

1e deel "verzoekt de Commissie jaarlijks een openbaar verslag te publiceren over het 

gebruik van EU-middelen alsmede transfers van de Europese Investeringsbank 

(EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) naar 

offshoreconstructies, inclusief het aantal en de aard van de geblokkeerde projecten, 

een toelichting betreffende de redenen voor de blokkering van projecten en follow-

upmaatregelen" 

2e deel "die zijn genomen om ervoor te zorgen dat EU-middelen niet rechtstreeks of 

onrechtstreeks bijdragen tot belastingontwijking en belastingfraude;" 

 
§ 38 

1e deel "moedigt de Commissie en de lidstaten aan te streven naar veel ambitieuzere 

hervormingen op het gebied van belastingen; 
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2e deel "en zo een einde te maken aan belastingconcurrentie tussen de lidstaten" 

3e deel "dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de aanbevelingen te volgen van de 

onafhankelijke commissie voor de hervorming van de internationale 

vennootschapsbelasting (ICRIT) en het eens te worden over een minimaal effectief 

vennootschapsbelastingtarief, alsook over een beleid waarbij belastingvoordelen 

spaarzaam worden toegekend en alleen op plaatselijke uitgaven, ter ondersteuning 

van nieuwe productieve investeringen; beveelt verder aan dat alle lidstaten een einde 

maken aan de bijzondere fiscale behandeling van buitenlandse en/of grote 

ondernemingen en individuen en dat zij de reeds bestaande overeenkomsten 

publiceren;" 

 
§ 69 

1e deel "is zeer bezorgd over het feit dat het aantal door de lidstaten aan multinationals 

verstrekte fiscale rulings de afgelopen jaren is toegenomen" 

2e deel "ondanks de maatschappelijke onrust die ontstond naar aanleiding van het 

LuxLeaks-schandaal;" 

 
§ 73 

1e deel "benadrukt dat de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen in verband 

met mogelijke agressieve fiscale planningconstructies van grensoverschrijdende aard 

(DAC6) niet alleen toegankelijk moet zijn voor belastingdiensten" 

2e deel "maar ook voor het algemene publiek;" 

 
§ 79 

1e deel "dringt er bij de Commissie op aan een inbreukprocedure wegens niet-naleving van 

de Uniewetgeving in te leiden tegen lidstaten die zijn genoemd in de Panama Papers 

en andere onthullingen;" 

2e deel " verzoekt de Commissie verslag uit te brengen over de noodzaak om de 

antiwitwasrichtlijn te vervangen door een verordening om één juridische ruimte te 

creëren en tekortkomingen op het gebied van handhaving in de lidstaten uit te 

bannen;" 

 
§ 98 

1e deel "dringt erop aan activa die voortkomen uit criminele activiteiten verbeurd te 

verklaren; dringt hiertoe aan op een snelle vaststelling van de verordening 

betreffende de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie om 

grensoverschrijdende ontneming van criminele vermogensbestanddelen te 

bevorderen;  benadrukt dat het door de Commissie voorgestelde rechtsinstrument 

betere samenwerking en een snellere erkenning van dergelijke bevelen mogelijk zal 

maken, waarbij tegelijkertijd het subsidiariteitsbeginsel wordt gewaarborgd;" 

2e deel "verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen ter invoering van een 

beperking op contante betalingen om de bestrijding van witwaspraktijken, 

belastingfraude en georganiseerde criminaliteit te ondersteunen;" 

 
§ 102 

1e deel "is van mening dat de uitwisseling van inlichtingen kan worden verbeterd door de 

status en de functionering van FIE's te harmoniseren;" 
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2e deel "verzoekt de Commissie binnen het FIE‑platform een project te starten om na te 

gaan tot welke informatiebronnen FIE's momenteel toegang hebben; verzoekt de 

Commissie advies te verstrekken over de wijze waarop voor een grotere 

convergentie in de functies en bevoegdheden van Europese FIE's kan worden 

gezorgd, met vermelding van een minimale gemeenschappelijke omvang en inhoud 

van de financiële, bestuurlijke en rechtshandhavingsinformatie die FIE's moeten 

ontvangen en onderling moeten kunnen uitwisselen; is van mening dat in dit advies 

ook een toelichting moet worden opgenomen met het oog op een door allen gedeeld 

begrip van de functies van FIE's inzake strategische analyse;" 

 
§ 130 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "zowel binnen als buiten de EU" 

2e deel deze woorden 

 
§ 209 

1e deel "dringt aan op een significante versterking van de samenwerking uit hoofde van 

FIU.net binnen het kader van Europol" 

2e deel "en pleit ervoor deze activiteiten te koppelen aan het voorgestelde TPCCC in de 

hoop een belasting-Europol tot stand te brengen dat in staat is zowel het 

belastingbeleid van de lidstaten te coördineren als de autoriteiten van de lidstaten te 

ondersteunen bij het onderzoeken en onthullen van illegale internationale 

belastingregelingen;" 

 
§ 210 

1e deel "verzoekt de lidstaten bij de herziening van de Verdragen te ondersteunen dat de 

besluiten inzake het belastingbeleid in de Raad kunnen worden genomen bij 

gekwalificeerde meerderheid" 

2e deel "en in het kader van de gewone wetgevingsprocedure;" 

 

S&D, PPE: 

amendement 14 

1e deel "merkt op dat volgens de meest recente gegevens van de Organisatie voor 

economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) over rechtstreekse 

buitenlandse investeringen Luxemburg en Nederland tezamen meer investeringen 

van buitenaf kennen dan de VS, en dat het overgrote deel daarvan naar special-

purpose entities met nauwelijks economische activiteiten gaat, en dat Ierland meer 

investeringen van buitenaf kent dan Duitsland of Frankrijk; wijst erop dat de 

buitenlandse investeringen in Malta volgens het Maltese Bureau voor de statistiek 

1 474 % van de omvang van zijn economie bedragen;" 

2e deel "merkt op dat volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 23 % van alle 

bedrijfsinvesteringen die naar belastingparadijzen zijn gegaan, via Nederland is 

verlopen; is van mening dat deze gegevens duidelijk laten zien dat sommige 

lidstaten excessieve winstverschuivingsactiviteiten faciliteren ten koste van andere 

lidstaten;" 

3e deel "spoort de Commissie dan ook aan Luxemburg, Nederland, Ierland en Malta als EU-

belastingparadijzen aan te merken." 
 

Diversen 

Amendement 21 werd ingetrokken. 
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4. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid 

Verslag: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL HS - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE HS - 66, 543, 60 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 386, 252, 27 

§ 16 6S GUE/NGL HS - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE HS - 125, 469, 65 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE HS - 80, 497, 77 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7S GUE/NGL HS - 174, 455, 37 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE HS - 161, 406, 102 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE HS - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE HS - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

na § 31 8 GUE/NGL HS - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE HS - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE HS - 86, 532, 45 

Na § 36, kopje 

"Directoraat-generaal 

Defensie" 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 370, 259, 34 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 370, 263, 33 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 350, 275, 37 

na § 39 9 GUE/NGL HS - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 46 10 GUE/NGL HS - 116, 538, 10 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE HS - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL HS - 157, 489, 18 

visum 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na visum 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 368, 237, 61 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

GUE/NGL: amendementen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: §§ 4 (1e deel), 13 (2e deel), 16 (2e deel), 37, 38, 39 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: visum 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, na § 36, kopje "Directoraat-generaal Defensie" 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 18 

1e deel "verzoekt de VV/HV en de Commissie bij de voorbereiding van het volgende 

meerjarig financieel kader (MFK) gevolg te geven aan de oproep van het Parlement 

voor een EU-witboek over veiligheid en defensie, zoals het Parlement heeft 

gevraagd in zijn resoluties van 22 november 2016, 23 november 2016 en 16 maart 

2017;" 

2e deel "is van mening dat een interinstitutionele overeenkomst de grondslag moet vormen 

voor de opbouw van de EDU, de koppeling van haar strategische oriëntatie en de 

EU-bijdragen voor vermogensontwikkeling, en de vormgeving van het Europese 

institutionele kader voor defensie; benadrukt dat het met een brede en betrouwbare 

inspanning van alle belanghebbenden mogelijk zal zijn om de reikwijdte en de 

efficiëntie van defensie-uitgaven te vergroten;" 

3e deel "dringt erop aan dat hierbij ook een krachtige rol aan neutrale landen als Oostenrijk 

en Zweden wordt toegekend, zonder dat de neutraliteit van afzonderlijke EU-

lidstaten ter discussie wordt gesteld;" 

 
§ 20 

1e deel Gehele tekst zonder letter e) 

2e deel Letter e) 

 
§ 21 

1e deel "is verheugd over het voornemen van de Commissie om binnen het volgende MFK 

een specifiek programma voor defensieonderzoek voor te stellen, met een eigen 

begroting en eigen regels;" 
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2e deel "benadrukt dat de lidstaten extra middelen beschikbaar moeten stellen voor dat 

programma, zonder aan bestaande kaderprogramma's voor de financiering van 

onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te komen, zoals het Parlement 

heeft gevraagd in zijn resolutie van 5 juli 2017;" 

3e deel "herhaalt zijn vroegere oproepen aan de Commissie om te voorzien in deelneming 

van de Unie aan door lidstaten opgezette onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's 

op het gebied van defensie, of in voorkomend geval samen met het bedrijfsleven, als 

bedoeld in de artikelen 185 en 187 VWEU;" 

 

EFDD: 

§ 13 

1e deel "is verheugd over de zichtbare vooruitgang die is geboekt bij de vorming van een 

sterker Europees defensiebeleid sinds de vaststelling van de integrale EU-strategie 

(EUGS) voor buitenlands en veiligheidsbeleid in juni 2016; is met name ingenomen 

met de oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF), de voorgestelde 

uitbreiding van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek en met het 

wetgevingsvoorstel voor een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 

defensie (EDIDP);" 

2e deel "spoort de lidstaten aan hun toekomstige financiële bijdrage aan de EU-begroting te 

verhogen teneinde alle bijkomende kosten die voor de EU met betrekking tot het 

EDF ontstaan, te dekken;" 

 
§ 16 

1e deel "wijst erop dat de Commissie en steeds meer lidstaten hebben toegezegd een 

Europese Defensie-unie (EDU) tot stand te zullen brengen en dat er onder Europese 

burgers grote steun voor is; benadrukt dat dit een langgekoesterde wens was van de 

burgers en van het Parlement met name door middel van vele oproepen in vroegere 

resoluties; wijst op de grotere efficiëntie, en het voorkomen van doublures en de 

verlaging van kosten die zullen voortvloeien uit een krachtigere integratie van de 

Europese defensie; benadrukt evenwel dat de oprichting van een echte EDU 

blijvende politieke wil en doorzettingsvermogen zal vereisen;" 

2e deel "dringt er bij de lidstaten op aan zich te committeren aan een gemeenschappelijke en 

autonome Europese defensie, en ervoor te zorgen dat hun nationale defensiebudget 

binnen 10 jaar ten minste 2 % uitmaakt van hun respectieve bbp;" 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

1e deel "beklemtoont dat in het Oosten de oorlog van Rusland tegen Oekraïne voortduurt, 

dat er nog geen uitvoering is gegeven aan de Minsk-akkoorden - zonder welke het 

conflict niet kan worden opgelost - en dat de illegale annexatie en militarisering van 

de Krim en de versterking van het gebied met behulp van anti-access- en area denial-

systemen voortduren; vindt het uiterst zorgwekkend dat de excessieve oefeningen en 

militaire activiteiten van Rusland zonder enig internationaal toezicht, hybride 

tactieken, met inbegrip van cyberterrorisme en nepnieuws en 

desinformatiecampagnes, economische en energiechantage, de stabiliteit van de 

landen van het Oostelijk Partnerschap en van de Westelijke Balkan bedreigen en 

erop gericht zijn westerse democratieën te treffen en de onderlinge spanningen te 

doen oplopen;" 

2e deel "vreest dat de veiligheidssituatie van de EU de komende jaren erg instabiel zal 

blijven; wijst andermaal op het strategisch belang van de Westelijke Balkan voor de 

veiligheid en stabiliteit van de EU en de noodzaak om het politieke engagement van 

de EU ten aanzien van deze regio op te voeren en uit te breiden, onder meer door het 

mandaat van de missies van ons gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(GVDB) te vergroten; is er vast van overtuigd dat om de kwetsbaarheid van de EU te 

verminderen er meer integratie en coördinatie nodig is;" 
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5. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 

Verslag: David McAllister (A8-0350/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 544, 80, 22 

2/HS + 477, 122, 31 

§ 21 § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2/HS + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE HS - 88, 521, 35 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE HS - 130, 482, 33 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 421, 195, 21 

3/HS + 370, 239, 19 

4 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 408, 132, 102 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: §§ 20 (2e deel), 39 (2e deel), 44 (2e deel) 

EFDD, ENF: §§ 19 (2e deel), 45 (2e deel), 47 (2e en 3e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: § 17 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 13 
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1e deel "doet een beroep op alle betrokken partijen, binnen en buiten Libië, om zowel het op 

17 december 2015 ondertekende Libische politieke akkoord als de daaruit 

voortgekomen presidentiële raad te steunen, die de enige autoriteit is welke door de 

internationale gemeenschap en de VN wordt erkend;" 

2e deel "onderstreept dat de oplossing van de crisis in Libië een voorwaarde vormt voor 

stabiliteit in het Middellandse Zeegebied; wijst op het belang van het zuidelijke 

nabuurschap en de noodzaak om een euromediterrane ruimte van vrede, voorspoed, 

stabiliteit en integratie tot stand te brengen; onderstreept zijn grote steun voor de 

tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij een 

onafhankelijke, democratische, levensvatbare en aangrenzende Palestijnse staat zij 

aan zij en in vrede en veiligheid bestaat naast een veilige staat Israël; onderstreept 

het belang van het waarborgen van de samenhang van het EU-beleid ten aanzien van 

situaties van bezetting of annexatie van grondgebied;" 

 

EFDD: 

§ 20 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "staat erop dat de EU de mogelijkheid van 

bijkomende trapsgewijze sancties openhoudt, als Rusland het internationaal recht 

blijft schenden;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "dringt er bij de lidstaten op aan gevolg te geven 

aan de aanbevelingen van het Parlement om het beginsel van verantwoordelijkheid 

om te beschermen te omhelzen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 39 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "het vermogen van de EU en haar partnerlanden te 

versterken om nepnieuws en desinformatie te bestrijden, duidelijke criteria op te 

stellen om het opsporen van nepnieuws te vergemakkelijken, te voorzien in meer 

middelen en door de Stratcom Task Force om te zetten in een volwaardige eenheid 

binnen de EDEO; dringt in dit verband aan op de ontwikkeling van gezamenlijke, 

allesomvattende capaciteiten en methoden voor een  risico- en 

kwetsbaarheidsanalyse en op het schragen van het weerstandsvermogen en de 

capaciteiten inzake strategische communicatie van de EU;" en "alsmede de 

noodzaak dergelijke media als een bron van geloofwaardige informatie te schragen, 

vooral in de EU en haar nabuurschap, en onderstreept dat gemeenschappelijke EU-

televisie- en radiostations verder moeten worden versterkt;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 44 

1e deel "onderstreept de rol van de onafhankelijke media bij de bevordering van de culturele 

verscheidenheid en interculturele vaardigheden" 

2e deel "alsmede de noodzaak dergelijke media als een bron van geloofwaardige informatie 

te schragen, vooral in de EU en haar nabuurschap, en het vermogen van de EU te 

versterken om nepnieuws en desinformatie te bestrijden; onderstreept in dit verband 

de noodzaak op EU-niveau de weerbaarheid tegen de verspreiding van dergelijke 

informatie via het internet te vergroten; dringt bij de Commissie aan op een betere 

coördinatie met de EDEO over deze vraagstukken;" 

 

ENF: 

§ 1 
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1e deel "is ervan overtuigd dat geen enkele lidstaat ertoe in staat is de uitdagingen waarmee 

we vandaag worden geconfronteerd, alleen aan te pakken; onderstreept dat het 

gemeenschappelijk optreden van de EU de doeltreffendste manier is om de Europese 

belangen te beschermen, haar waarden hoog te houden, de rol van eensgezinde en 

invloedrijke speler op het wereldtoneel op zich te nemen en haar burgers en lidstaten 

te beschermen tegen de toegenomen veiligheidsdreiging, ook in een wereldwijde 

digitale omgeving;" 

2e deel "is bezorgd over de veiligheidsarchitectuur van de EU, die zwak en gefragmenteerd 

blijft in het aangezicht van aanhoudende en steeds nieuwe uitdagingen en waarin een 

"hybride vrede" een onbevredigende realiteit is geworden; dringt er bij de lidstaten 

op aan maatregelen te nemen en te voldoen aan de wensen van die Europese burgers 

die herhaaldelijk hebben onderstreept dat een buitenlands en veiligheidsbeleid van 

de EU gebaseerd op fundamentele waarden en mensenrechten een van de 

belangrijkste en noodzakelijkste van alle beleidsterreinen van de EU vormt; vindt 

het hoog tijd dat de lidstaten instrumenten en beleidsmaatregelen van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ten uitvoer leggen om 

de EU in staat te stellen te reageren op externe conflicten en crises, de capaciteit van 

hun partners te vergroten en de Europese Unie te beschermen;" 

 
§ 7 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "de schending van het internationaal recht door 

Rusland" 

2e deel deze woorden 

 
§ 12 

1e deel "is ingenomen met de in april 2017 aangenomen EU-strategie inzake Syrië waartoe 

het uitbreiden van sancties behoort tot personen die zijn betrokken bij de 

ontwikkeling en het gebruik van chemische wapens; spoort aan tot verdere 

uitbreiding van de sancties tot degenen die verantwoordelijk zijn voor de 

schendingen van de mensenrechten; onderstreept dat al degenen die 

verantwoordelijk zijn voor inbreuken op het internationaal recht, ter verantwoording 

moeten worden geroepen; doet andermaal een beroep op de EU en haar lidstaten om 

met hun partners te onderzoeken of er, in afwachting van een succesvolle verwijzing 

naar het ICC, een Syrië-tribunaal voor oorlogsmisdaden kan worden ingesteld;" 

2e deel "beklemtoont hoe belangrijk het is dat de EU zich volledig bereid verklaart om de 

wederopbouw van Syrië na het conflict te ondersteunen;" 

 
§ 21 

1e deel "betreurt de talrijke schendingen van het internationaal recht en de aanwending van 

hybride oorlogvoering door Rusland; 

2e deel erkent evenwel de mogelijkheid van beredeneerde en coherente selectieve contacten 

en dialoog met Rusland op gebieden van  gemeenschappelijk belang teneinde te 

zorgen voor het afleggen van rekenschap en de eerbiediging van het internationaal 

recht;" zonder het woord "evenwel" 

3e deel het woord "evenwel" 

4e deel "onderstreept dat de mogelijkheid moet worden gehandhaafd en aangemoedigd van 

toekomstige samenwerking bij het oplossen van crises in de wereld" 

5e deel " waarbij de EU direct of indirect belang heeft en een kans bestaat om de waarden 

van de EU te promoten;" 
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§ 22 

1e deel "is van mening dat genormaliseerde betrekkingen voor zowel de EU als Rusland een 

noodzaak zijn en dat in elke toekomstige strategie EU-Rusland de nadruk moet 

worden gelegd op de versterking van de inzet en steun voor de oostelijke partners 

van de EU; onderstreept dat de EU open moet blijven voor het verdiepen van de 

bilaterale politieke en economische betrekkingen met Rusland" 

2e deel "op voorwaarde dat Rusland het nationaal recht en de onderschreven 

overeenkomsten naleeft, en een maakt aan zijn steeds assertievere houding jegens 

zijn buren en Europa;" 

 
§ 23 

1e deel "herhaalt dat soevereiniteit, onafhankelijkheid en de vreedzame beslechting van 

geschillen de kernbeginselen van de Europese veiligheidsorde vormen die op alle 

landen van toepassing zijn;" 

2e deel "veroordeelt derhalve onvoorwaardelijk de Russische agressie in Oekraïne, inclusief 

de illegale annexatie van de Krim en het door Rusland gesteunde conflict in het 

oosten van Oekraïne; roept de EU, haar lidstaten en de internationale gemeenschap 

ertoe op te eisen dat Rusland een einde maakt aan zijn agressie en alle politieke 

gevangenen vrijlaat; doet een beroep op de internationale gemeenschap een actievere 

en effectievere rol te spelen bij de oplossing van het conflict en alle inspanningen te 

steunen ten behoeve van een duurzame vreedzame oplossing waarbij de eenheid, 

soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne worden gerespecteerd, met 

name door de inzet - met toestemming van de Oekraïense autoriteiten - van een 

missie voor vredesopbouw en vredeshandhaving op het gehele grondgebied;" 

 
§ 24 

1e deel "wijst andermaal op de noodzaak het strategische accent te verleggen naar de 

westelijke Balkan en erkent daarbij dat de EU haar ambities in de regio moet blijven 

nastreven, aangezien dit een nieuwe impuls zou geven aan een geloofwaardig 

uitbreidingsbeleid van de EU op basis van de criteria van Kopenhagen, en de 

rechtsstaat en de weerbaarheid van de staatsinstellingen zou versterken;" 

2e deel "meent voorts dat de stabiliteit van de westelijke Balkan een belangrijke prioriteit 

moet blijven; dringt aan op meer inspanningen ter verbetering van de sociale, 

economische en politieke omstandigheden in de regio; is ervan overtuigd dat de 

Europese integratie en regionale verzoening de beste middelen zijn om aan de 

gevaren het hoofd te bieden die het gevolg zijn van destabiliserende buitenlandse 

inmenging en invloeden, de financiering van grote salafistische en wahabitische 

netwerken en de rekrutering van buitenlandse strijders, de georganiseerde misdaad, 

grote staatsgeschillen, desinformatie en hybride dreigingen onderstreept de 

noodzaak zich te blijven inzetten voor de bevordering van zeer doeltreffende 

politieke gemeenschappen in de regio;" 

 
§ 25 

1e deel "wijst er andermaal op dat, zodra aan al deze criteria is voldaan, de deuren naar het 

lidmaatschap van de Unie openstaan;" 

2e deel "is ingenomen met de recente inspanningen, als onderdeel van het proces van Berlijn 

en de top van Triëst, om een extra impuls te geven aan de convergentie van de 

landen van de westelijke Balkan op weg naar het EU‑lidmaatschap; herhaalt 

evenwel dat de uitvoering van cruciale institutionele en politieke hervormingen in de 

landen van de westelijke Balkan extra steun en aandacht behoeft" 

3e deel "en wenst dat de Commissie heroverweegt of er extra financiële middelen kunnen 

worden toegekend aan het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) als een van de 

belangrijkste instrumenten ter ondersteuning van de uitvoering van deze 

hervormingen;" 



P8_PV(2017)12-13(VOT)_NL.docx 26 PE 615.935 

 
§ 28 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "financiële" 

2e deel dit woord 

 

EFDD, ENF: 

§ 19 

1e deel "is de stellige opvatting toegedaan dat een nieuwe benadering vereist is voor de 

betrekkingen van de EU met haar oostelijke buren; meent dat de ondersteuning van 

landen die nauwere banden met de EU wensen, een centrale prioriteit van het 

buitenlands beleid van de EU moet vormen;" 

2e deel "is van mening dat de verlenging van de sancties tegen individuen en entiteiten in 

Rusland er onvermijdelijk toe zal leiden dat de akkoorden van Minsk niet ten uitvoer 

worden gelegd en blijft de volledige tenuitvoerlegging ervan door alle partijen als 

basis beschouwen voor een duurzame politieke oplossing voor het conflict in het 

oosten van Oekraïne;" 

 
§ 45 

1e deel "meent dat Europa de samenwerking inzake gemeenschappelijke defensie verder 

moet versterken om haar gemeenschappelijke waarden en beginselen en haar 

strategische autonomie te verdedigen; onderstreept het belang van het verband 

tussen de externe en interne veiligheid, een beter gebruik van middelen en de 

risicobeheersing aan de rand van Europa; herinnert eraan dat de koppeling tussen 

ontwikkeling en veiligheid een belangrijk beginsel is dat ten grondslag ligt aan de 

benadering door de Unie van externe crises en conflicten; dringt er bij de lidstaten 

op aan het potentieel van het Verdrag van Lissabon ten volle te benutten met 

betrekking tot het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en is in 

dit verband ingenomen met het uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie; 

moedigt een herziening aan van de aanpak van de EU met betrekking tot civiele 

GVDB-missies om ervoor te zorgen dat ze goed worden uitgestippeld, uitgevoerd en 

ondersteund; is van oordeel dat het potentieel van de capaciteiten van het Europees 

Defensieagentschap (EDA), de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) 

en de EU-gevechtsgroepen ten volle moet worden benut;" 

2e deel "spoort de lidstaten aan hiertoe aanvullende financiële middelen ter beschikking te 

stellen;" 

 
§ 47 

1e deel "dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de groeiende uitdagingen op 

het gebied van veiligheid volledig zijn terug te vinden in haar voorstel voor het 

volgende meerjarig financieel kader (MFK); is van mening dat zowel de omvang als 

de flexibiliteit van de GBVB-begroting moet aansluiten op de verwachtingen van de 

EU-burgers met betrekking tot de rol van de EU bij het bieden van veiligheid; wijst 

nogmaals op de noodzaak van een globale visie met betrekking tot EU-beleid en 

‑instrumenten op het gebied van veiligheid, inclusief productieve samenwerking 

met het voorgestelde Europese Defensiefonds;" 

2e deel "roept de lidstaten op ernaar te streven 2 % van het bbp te reserveren voor defensie-

uitgaven en 20 % van hun defensiebegroting uit te geven aan uitrusting die door het 

EDA als noodzakelijk is aangemerkt;" 

3e deel "herinnert er eveneens aan dat ieder nieuw beleid moet worden ondersteund door 

financiering uit nieuwe bronnen;" 
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4e deel "wijst erop dat diverse lidstaten moeite hebben om een zeer brede waaier aan 

volledig operationele defensiecapaciteiten in stand te houden, vooral wegens 

financiële beperkingen; dringt derhalve aan op meer samenwerking en coördinatie 

met betrekking tot de vraag welke capaciteiten behouden zouden moeten blijven, 

zodat de lidstaten zich kunnen specialiseren in bepaalde capaciteiten en hun 

middelen doeltreffender kunnen besteden; is van mening dat interoperabiliteit 

essentieel is om de strijdkrachten van de lidstaten beter op elkaar te laten aansluiten 

en verder te integreren; herinnert eraan dat de GBVB-kredieten in 2016 goed waren 

voor 3,6 % van de vastleggingen onder Rubriek 4 en voor 0,2 % van de hele EU-

begroting; betreurt het feit dat de omvang van, de onderbestedingen in en de 

systematische overschrijvingen vanuit het GBVB-hoofdstuk een hardnekkig gebrek 

aan ambitie bij de EU blootleggen om een rol op het wereldtoneel te spelen;" 
 

 

6. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van 

de Europese Unie ter zake 

Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 568, 25, 43 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

HS + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

HS + 390, 198, 36 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 624, 6, 1 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 507, 99, 22 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 443, 95, 84 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, GUE/NGL: amendementen 1, 2 

ENF: §§ 12, 32, 51 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 63, 69, visa 5, 10, 23, 26, 34 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 16 
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1e deel "veroordeelt het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder 

massaverkrachtingen, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, genderspecifieke 

vormen van vervolging, mensenhandel, sekstoerisme en alle andere vormen van 

fysiek, seksueel en psychologisch geweld, als oorlogswapen; wijst erop dat 

gendergerelateerde misdrijven en misdrijven in verband met seksueel geweld in het 

Statuut van Rome worden ingedeeld bij de oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de 

menselijkheid en handelingen die de grondslag vormen voor genocide of foltering; 

benadrukt dat het belangrijk is vrouwenrechten" en "te verdedigen" 

2e deel "met inbegrip van hun seksuele en reproductieve rechten" 

3e deel "door middel van wetgeving, onderwijs en het ondersteunen van maatschappelijke 

organisaties; is ingenomen met de goedkeuring van het EU-genderactieplan 2016-

2020, dat een uitgebreide lijst bevat van maatregelen ter verbetering van de situatie 

van vrouwen met betrekking tot gelijke rechten en empowerment; benadrukt het 

belang van de waarborging van de daadwerkelijke tenuitvoerlegging ervan; is ook 

blij met de goedkeuring van het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-

2019, ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de 

rechten van vrouwen overal ter wereld; benadrukt dat de ratificering en de 

daadwerkelijke uitvoering door alle lidstaten van het Verdrag van Istanboel 

belangrijk is; herinnert eraan dat onderwijs het beste wapen is in de strijd tegen 

discriminatie en geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes; verzoekt de 

Commissie, de EDEO en de VV/HV hun naleving van de verplichtingen en 

verbintenissen op het gebied van de rechten van vrouwen krachtens het CEDAW te 

intensiveren en moedigt derde landen aan hetzelfde te doen; is van mening dat de 

EU de steun voor vrouwen in de operaties van het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB), conflictpreventie en wederopbouw na conflicten moet 

blijven integreren; onderstreept wederom het belang van resolutie 1325 van de VN-

Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid; benadrukt dat de stelselmatige, 

evenwaardige, volledige en actieve participatie van vrouwen een belangrijke factor 

vormt bij het voorkomen en oplossen van conflicten, bij de bevordering van de 

mensenrechten en van democratische hervormingen, evenals bij 

vredeshandhavingsoperaties, humanitaire bijstand, wederopbouw na conflicten en 

democratische overgangsprocessen naar duurzame en stabiele politieke oplossingen; 

herinnert eraan dat de Sacharovprijs 2016 werd toegekend aan Nadia Murad en 

Lamiya Aji Bashar, overlevenden van door IS/Da'esh opgelegde seksuele slavernij;" 

 

ENF: 

§ 8 

1e deel "uit zijn ernstige bezorgdheid over het toenemende aantal aanvallen tegen religieuze 

minderheden, die vaak door niet-statelijke actoren zoals IS/Da'esh worden gepleegd; 

betreurt het feit dat vele landen wetten tegen bekering en godslastering hebben en 

handhaven die in feite de vrijheid van godsdienst of overtuiging van religieuze 

minderheden en atheïsten beperken en hun deze vrijheden zelfs helemaal ontzeggen; 

dringt aan op maatregelen om religieuze minderheden, niet-gelovigen en atheïsten 

die het slachtoffer zijn van wetten inzake godslatsering te beschermen, en verzoekt 

de EU en de lidstaten om politieke discussies op gang te brengen over de afschaffing 

van dergelijke wetten; verzoekt de EU en haar lidstaten meer inspanningen te 

leveren om de eerbiediging van de vrijheid van denken, geweten, godsdienst en 

overtuiging te verbeteren en de interculturele en interreligieuze dialoog te 

bevorderen wanneer ze met derde landen samenwerken; vraagt concrete acties voor 

de daadwerkelijke uitvoering van de EU-richtsnoeren tot bevordering en 

bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging, onder meer door te 

zorgen voor een stelselmatige en consequente opleiding van EU-personeel in de 

hoofdkantoren en delegaties;" 
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2e deel "steunt de EU-praktijk ten volle om het voortouw te nemen bij thematische 

resoluties inzake vrijheid van godsdienst en overtuiging in de VN-Raad voor de 

mensenrechten (UNHRC) en de AVVN; steunt ten volle het werk van Ján Figel, de 

speciale EU-vertegenwoordiger voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst 

en overtuiging buiten de EU;" 
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§ 9 

1e deel "wijst er nogmaals op dat de vrijheid van meningsuiting online en offline een 

essentieel onderdeel vormt van alle democratische samenlevingen, aangezien ze een 

cultuur van pluralisme bevordert die de positie van het maatschappelijk middenveld 

en de burgers versterkt om hun regeringen en beleidsmakers ter verantwoording te 

roepen, en de eerbiediging van de rechtsstaat ondersteunt; benadrukt dat beperking 

van de vrijheid van meningsuiting offline en online, bijvoorbeeld door online-inhoud 

te verwijderen, alleen in uitzonderlijke gevallen mag gebeuren, wanneer de wet dit 

voorschrijft en dit wordt gerechtvaardigd door het nastreven van een legitiem doel; 

benadrukt daarom dat de EU zich harder dient in te spannen om de vrijheid van 

meningsuiting via haar externe beleidslijnen en instrumenten te bevorderen; 

verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals beter toezicht te houden op alle vormen 

van beknotting van de vrijheid van meningsuiting en de media in derde landen, en 

dergelijke beperkingen snel en stelselmatig te veroordelen en alle beschikbare 

diplomatieke middelen en instrumenten in te zetten om deze beperkingen ongedaan 

te maken;" 

2e deel "benadrukt hoe belangrijk het is de daadwerkelijke uitvoering van de EU-

richtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en offline te verzekeren en de 

effecten regelmatig te controleren;" 

3e deel "veroordeelt de dood en hechtenis van vele journalisten en bloggers in 2016 en 

dringt erop aan dat de EU hen daadwerkelijk beschermd;" 

4e deel "is verheugd over het nieuwe Europese instrument voor democratie en 

mensenrechten (EIDHR) dat in 2016 is gelanceerd en waarin bijzondere aandacht 

wordt besteed aan de opleiding van EU-delegaties en mediaorganisaties in derde 

landen over de toepassing van de richtsnoeren;" 

5e deel "onderstreept dat het belangrijk is om haatzaaiende uitlatingen en het aanzetten tot 

geweld op het internet en elders bekend te maken en te veroordelen, aangezien deze 

een frontale bedreiging vormen voor de rechtstaat en de waarden die zijn verankerd 

in de mensenrechten;" 

 
§ 24 

1e deel "herhaalt dat "mensenhandel" verwijst naar de werving, het vervoer, de 

overbrenging, de huisvesting en de daaropvolgende opneming van personen met 

gebruikmaking van bedreiging, geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, 

fraude, misleiding, misbruik van machtspositie of van een situatie van 

kwetsbaarheid, het geven of ontvangen van geld of voordelen om de instemming te 

verkrijgen van een persoon die controle heeft over een andere persoon, teneinde deze 

persoon uit te buiten;" 

2e deel "doet een beroep op de EU en de lidstaten maatregelen te nemen om de vraag te 

verminderen die ten grondslag ligt aan alle vormen van uitbuiting van personen, en 

dan met name van vrouwen en kinderen, die tot mensenhandel leiden, waarbij een 

op mensenrechten gebaseerde en op het slachtoffer gerichte benadering wordt 

gehandhaafd;" 

3e deel "herhaalt dat het noodzakelijk is dat alle lidstaten de EU-strategie voor de uitroeiing 

van mensenhandel en Richtlijn 2011/36/EU inzake deze kwestie ten uitvoer leggen;" 

4e deel "geeft aan zich grote zorgen te maken over de grote kwetsbaarheid van migranten en 

vluchtelingen met betrekking tot uitbuiting, mensensmokkel en mensenhandel; 

onderstreept dat het noodzakelijk is een onderscheid te handhaven tussen de 

concepten "mensenhandel" en "migrantensmokkel";" 

 
§ 33 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "en de EU-lidstaten die dat nog niet hebben 

gedaan" 

2e deel deze woorden 
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§ 37 

1e deel "betuigt zijn diepe bezorgdheid over en solidariteit met het groeiende aantal 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers, waaronder steeds meer vrouwen, die het 

slachtoffer zijn van conflicten, gewelddaden, vervolging, bestuurlijk onvermogen, 

armoede en netwerken van irreguliere migratie, mensenhandel en mensensmokkel;" 

zonder "migranten, vluchtelingen en asielzoekers", "waaronder steeds meer 

vrouwen" en "irreguliere migratie" 

2e deel "migranten, vluchtelingen en asielzoekers", "waaronder steeds meer vrouwen" en 

"irreguliere migratie" 

3e deel "beklemtoont de dringende behoefte aan daadwerkelijke stappen om de 

onderliggende oorzaken van migratiestromen aan te pakken en 

langetermijnoplossingen te vinden die gebaseerd zijn op de eerbiediging van de 

mensenrechten en de menselijke waardigheid, en derhalve de externe dimensie van 

de vluchtelingencrisis aan te pakken, onder meer door duurzame oplossingen te 

vinden voor conflicten in ons nabuurschap door bijvoorbeeld samenwerking en 

partnerschappen met de betrokken derde landen te ontwikkelen die stroken met het 

internationale recht en de eerbiediging van de mensenrechten in die landen 

waarborgen; is zeer verontrust over het geweld jegens migrantenkinderen, met 

inbegrip van vermiste, niet-vergezelde migrantenkinderen, en dringt aan op 

regelingen voor hervestiging en gezinshereniging en humanitaire corridors; is zeer 

verontrust over het groeiende aantal intern ontheemden (IDP's) en hun lot, en dringt 

aan op hun veilige terugkeer, hervestiging of lokale integratie; dringt erop aan dat de 

EU en haar lidstaten humanitaire bijstand bieden op het gebied van onderwijs, 

huisvesting, gezondheid en andere humanitaire gebieden waarmee de vluchtelingen 

zo dicht mogelijk bij hun thuisland worden bijgestaan, en dat het terugkeerbeleid 

naar behoren wordt uitgevoerd; beklemtoont de noodzaak van een brede, op de 

mensenrechten gebaseerde benadering van migratie en verzoekt de EU verder samen 

te werken met de VN, regionale organisaties, regeringen en ngo's; verzoekt de 

lidstaten het gemeenschappelijk Europees asielpakket en de gemeenschappelijke 

migratiewetgeving volledig uit te voeren, met name om kwetsbare asielzoekers te 

beschermen;" 

4e deel "onderstreept dat de concepten "veilige landen" en "veilige landen van herkomst" 

niet mogen beletten dat individuele asielaanvragen in overweging worden 

genomen;" 

5e deel "waarschuwt voor de instrumentalisering van het buitenlands beleid van de EU als 

"migratiebeheer";" 

6e deel "verzoekt de EU en de lidstaten volledige transparantie te betrachten rond de 

middelen die aan derde landen worden toegekend voor de samenwerking op het 

gebied van migratie, en ervoor te zorgen dat deze samenwerking niet ten goede komt 

aan structuren die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten, maar dat zij 

hand in hand gaan met de verbetering van de mensenrechtensituatie in deze landen;" 

 
§ 56 

1e deel "benadrukt dat het uitbreidingsbeleid een van de krachtigste instrumenten is om de 

eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten te versterken in 

het licht van de huidige politieke ontwikkelingen in kandidaat-lidstaten en potentiële 

kandidaat-lidstaten;" 
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2e deel "verzoekt de Commissie haar inspanningen op te voeren ter ondersteuning van de 

versterking van een democratische politieke cultuur, de eerbiediging van de 

rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de media en de rechterlijke macht, en de 

bestrijding van corruptie in die landen; is ervan overtuigd dat de bescherming, 

actieve bevordering en handhaving van de mensenrechten en democratische 

beginselen centraal moeten blijven staan in het herzien Europees 

nabuurschapsbeleid; wijst er nogmaals op dat de bescherming, de actieve 

ondersteuning en de handhaving van de mensenrechten en democratische beginselen 

in het belang van zowel partnerlanden als de EU zijn; onderstreept bovendien dat de 

EU zich aan de toezegging moet houden die ze heeft gedaan aan haar partners, met 

name in de buurlanden, om economische, sociale en politieke hervormingen te 

steunen, de mensenrechten te beschermen en te helpen bij de invoering van de 

rechtsstaat, aangezien dit de beste manier is om de internationale orde te versterken 

en de stabiliteit in haar buurlanden te waarborgen; herinnert eraan dat het mogelijk 

en wenselijk is dat de Unie voor het Middellandse Zeegebied vorm geeft aan de 

politieke dialoog op dit gebied en voor een sterke agenda voor mensenrechten en 

democratie in de regio ijvert; herinnert eraan dat elk land dat naar toetreding tot de 

EU streeft, ten volle de mensenrechten moet waarborgen en strikt moet voldoen aan 

de criteria van Kopenhagen, waarbij niet-naleving kan leiden tot het bevriezen van 

de onderhandelingen;" 

 
overweging H 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "zoals etnische, taalkundige en religieuze 

minderheden, mensen met handicaps, de LGBTI-gemeenschap, vrouwen, kinderen, 

asielzoekers en migranten," 

2e deel deze woorden 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1e deel "is van oordeel dat de EU zich moet blijven inspannen om de eerbiediging van de 

mensenrechten van LGBTI-mensen te verbeteren, in overeenstemming met de EU-

richtsnoeren over dit onderwerp; dringt aan op de volledige uitvoering van de 

richtsnoeren, onder meer via de opleiding van EU-personeel in derde landen; laakt 

het feit dat er nog steeds 72 landen zijn waarin homoseksualiteit strafbaar is, is 

bezorgd dat 13 van deze landen de doodstraf hebben, en is van mening dat 

gewelddadige praktijken en gewelddaden tegen individuen op basis van hun 

seksuele geaardheid, zoals gedwongen outings, door haat ingegeven misdrijven en 

uitingen van haat zowel online als offline, en correctieve verkrachting niet ongestraft 

mogen blijven;" 

2e deel "neemt kennis van de legalisering van huwelijken en geregistreerde partnerschappen 

tussen personen van hetzelfde geslacht in een aantal landen en moedigt de verdere 

erkenning ervan aan;" 

3e deel "veroordeelt schendingen van de lichamelijke integriteit van vrouwen en 

minderheden; roept de staten op deze praktijken strafbaar te stellen, de daders te aan 

te pakken en de slachtoffers bij te staan;" 
 

Diversen 

Inés Ayala Sender (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 1 en 2. 
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7. Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. 

Verslag: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

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

opmerkingen 

na § 1 (r) 2 GUE/NGL HS + 344, 251, 9 

na § 1 (s) 3 GUE/NGL HS + 338, 247, 12 

overw D 1 Verts/ALE  -  

stemming: aanbeveling (als geheel) HS + 490, 82, 17 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 3 

 


