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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. Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name 

van Assyriërs 

Ontwerpresoluties: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-

0262/2015, B8-0264/2015 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0240/2015  

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

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 552, 67, 8 

na § 6 1 GUE/NGL  -  

na § 10 2 GUE/NGL  -  

na § 17 3 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Diversen 

Anna Záborská (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0259/2015. 

Afzal Khan en Hugues Bayet (S&D-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-

0264/2015. 

Biljana Borzan (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0240/2015. 
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2. Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen 

Ontwerpresoluties: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-
0263/2015, B8-0266/2015 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0241/2015  

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

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 626, 4, 11 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: overw L 
 



P8_PV(2015)03-12(VOT)_NL.doc 4 PE 550.895 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 1 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "een overgangsregering van nationale eenheid te 

vormen" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 11 

1ste deel: "is verheugd over de goedkeuring van …  onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan" 

2de deel: rest  
 

Diversen 

Afzal Khan en Hugues Bayet (S&D-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-

0266/2015. 

Anna Záborská (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0241/2015. 
 

 

3. Tanzanië, met name het probleem van landroof 

Ontwerpresoluties: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-
0269/2015, B8-0270/2015 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0242/2015  

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

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 315, 307, 20 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 ↓  

overw A 2 PPE  -  

overw M 3 PPE  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR, PPE: §§ 12 en 16 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 16 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "vrijwillige en niet-vrijwillige" 

2de deel: deze woorden 

 
PPE: 

§ 13 

1ste deel: "benadrukt het belang van volledige ...  landaankopen in Tanzania" 

2de deel: rest   

 
§ 14 

1ste deel: "roept de Commissie op bij ...  bijdragen aan de mensenrechten" 

2de deel: rest 
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Diversen 

Biljana Borzan (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0242/2015. 

Anna Záborská (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0268/2015. 

Afzal Khan en Hugues Bayet (S&D-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-

0270/2015. 
 

 

4. Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de 

democratie in Rusland 

Ontwerpresoluties: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-

0252/2015 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0239/2015  

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

§ 19 1 PPE HS + 568, 38, 34 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 361, 245, 36 

2/ES - 102, 519, 17 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 1 
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Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw N 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 20 

1ste deel: "dringt er bij de Russische autoriteiten ...  onderzoek ondermijnt" 

2de deel: rest  
 

Diversen 

Beata Gosiewska (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0249/2015. 

Afzal Khan (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0250/2015. 

Inese Vaidere en Artis Pabriks (PPE-Fractie) zijn medeondertekenaar van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0239/2015. 
 

 

5. Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 

Verslag: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 483, 108, 58 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 18 1 Verts/ALE HS + 550, 53, 46 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL HS - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 513, 118, 9 

2/AN + 505, 122, 8 

3/HS + 511, 126, 6 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 508, 109, 22 

3/HS + 572, 44, 30 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 507, 125, 15 

2/HS + 457, 156, 29 

na § 36 14 ECR  + mondeling 

gewijzigd 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE HS + 539, 45, 45  

mondeling 

gewijzigd 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 59 3 Verts/ALE HS + 501, 112, 28 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 436, 145, 64 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 36 en amendement 11 

Verts/ALE: amendementen 1, 2 en 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 34 

1ste deel: "staat achter de sancties die door de EU ... de akkoorden van Minsk" 

2de deel: “maar ook aangescherpt kunnen worden ...  internationale verplichtingen” 

3de deel: rest  

 
§ 35 

1ste deel: "benadrukt dat de EU en de lidstaten ... moeten spreken met Rusland" 

2de deel: "vraagt de kandidaat-landen om hun ... territoriale integriteit van zijn buurlanden" 

3de deel: rest  

 
Verts/ALE: 

§ 18 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "benadrukt dat een geloofwaardig ...  een 

doeltreffend gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)" en "is 

verheugd over de toezegging ... met de ministers van Defensie" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 20 

1ste deel: gehele tekst zonder de streepjes 2, 3, 4 en 6 

2de deel: de streepjes 2, 3, 4 en 6 
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§ 22 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "dringt erop aan de voor de ...  aanvallen via de 

cyberruimte"  en  "is ingenomen met de cyberveiligheidsstrategie ...  aan autoritaire 

regimes te voorkomen" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 36 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "dringt aan op samenwerking met het NAVO-

kenniscentrum  voor strategische communicatie met betrekking tot deze kwestie" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 39 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "Jordanië en Marokko" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 44 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "in haar inspanningen om IS met militaire middelen 

te bestrijden" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 52 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "dat de samenwerking tussen de EU en de NAVO 

moet worden versterkt en" 

2de deel: deze woorden 
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Diversen 

De Verts/ALE-Fractie heeft de volgende woorden uit de tekst van amendement 3 geschrapt:   

"betreurt het ten zeerste dat de EU, voor de eerste maal sinds de oprichting van het ICC, geen 

verklaring heeft afgegeven waarin zij de ratificatie van het Statuut van Rome door een derde land, 

namelijk Palestina, verwelkomt, en dringt er bij de EU op aan deze positieve ontwikkeling 

publiekelijk te erkennen; dringt er bij de EU op aan alle strafmaatregelen die tegen Palestina zijn 

ondernomen wegens de uitoefening van zijn legitieme recht om dit verdrag te ratificeren, te 

veroordelen" 

 

Arnaud Danjean heeft volgend mondeling amendement op § 47 ingediend: 

47. beklemtoont dat het buitenlands beleid van de EU ten aanzien van haar zuidelijke buurlanden op 

tal van vlakken ook een verbinding moet leggen met Afrika;  is van mening dat Afrika, en met name 

het Sahelgebied, te maken heeft met een strategische dreiging, en pleit voor een adequate reactie van 

de EU hierop, o.a. in de vorm van maatregelen op het gebied van economische ontwikkeling, 

democratie, rechtsstaat, onderwijs en veiligheid;  wijst op de gestaag toenemende criminele 

activiteiten van de terroristen van al-Qaida in de islamitische Maghreb (AQIM), Al-Mourabitoun 

ontstaan door het samengaan van de Beweging voor eenheid en jihad in West-Afrika (MUJAO) en de 

Gemaskerde Brigade van Mokhtar Belmokhtar, en Boko Haram; benadrukt dat de aanbevelingen van 

de Europese strategie voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel in de praktijk moeten worden 

gebracht, en verzoekt de Commissie een evaluatie van deze strategie te verrichten; 

 

Elmar Brok heeft volgend mondeling amendement op amendement 2 ingediend: 

50. beschouwt de VS als belangrijkste strategische partner van de EU en spreekt zich ervoor uit om op 

voet van gelijkheid het buitenlands beleid van de EU nauwer te coördineren met dat van de VS ter 

ondersteuning van het internationaal recht en een gemeenschappelijke aanpak van uitdagingen in de 

nabuurschap van de EU en op mondiaal niveau;   onderstreept het strategische karakter van het trans-

Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP), dat de trans-Atlantische partners de 

mogelijkheid biedt mondiale normen inzake arbeid, gezondheid, milieu en intellectuele eigendom vast 

te leggen en het wereldwijde bestuur te versterken;  dringt in dit verband aan op grotere openheid en 

transparantie in de onderhandelingen en op de betrokkenheid van alle belanghebbenden in alle fasen 

van het proces; is van mening dat Latijns-Amerika voor de EU een belangrijke handelspartner is en 

dat er verschillende modaliteiten voor een driezijdige trans-Atlantische samenwerking dienen te 

worden ontwikkeld;  

 

Charles Tannock heeft volgend mondeling amendement op amendement 14 ingediend: 

38. dringt er bij de EU-leiders en de lidstaten op aan dat zij zorg dragen voor de veiligheid en vrijheid 

van christenen en andere religieuze en etnische minderheden die in toenemende mate met 

discriminatie en vervolging te maken hebben en tussen twee vuren zitten; verzoekt de EDEO en de 

lidstaten erop toe te zien dat in toekomstige bilaterale overeenkomsten doeltreffende 

controlemechanismen worden opgenomen voor de bescherming van de mensenrechten van religieuze 

minderheden en de daadwerkelijke uitvoering van de EU-richtsnoeren inzake de bevordering en 

bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging; 
 

 

6. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het 

EU-beleid ter zake 

Verslag: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 8 GUE/NGL  -  

na § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 440, 175, 33 

na § 22 7 + dan 40 leden  -  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 77 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 83 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 94 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 372, 254, 17 

2 +  

§ 100 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/ES - 280, 333, 28 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 117 12 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

§ 132 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 396, 207, 39 

na § 135 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 417, 191, 37 

3/HS + 541, 70, 27 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

4/HS + 394, 192, 38 

§ 150 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 161 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 162 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 472, 115, 46 

§ 163 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 164 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE ES + 388, 229, 21 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 174 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

na § 183 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 ↓  

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 191 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 193 15 GUE/NGL  -  

na § 210 §   + mondeling 

amendement 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 390, 151, 97 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 5 

EFDD: §§ 162 en 165 

ALDE: §§ 135 (2de deel), 136  (2de, 3de en 4de deel), 164 (2de deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 79, 83, 162, 165 en 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: §§ 161, 162 en 163 

S&D: § 5 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 67 

1ste deel: "herhaalt zijn eenduidige voorkeur ... de Mensenrechtenraad van de Verenigde 

Naties" 

2de deel: rest  

 
§ 94 

1ste deel: "verzoekt de EU  erop toe te zien dat ... met inbegrip van handels- en 

investeringsovereenkomsten" 

2de deel: rest  

 



P8_PV(2015)03-12(VOT)_NL.doc 16 PE 550.895 

§ 153 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "innovatieve financiële mechanismen te 

ontwikkelen om  fiscale hervormingen door te voeren en" 

2de deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "benadrukt dat kinderen en jongeren ... van 

onderwijs niet in de weg staat" 

2de deel: deze woorden 

 
ALDE: 

amendement 12 

1ste deel: "is van mening dat het klimaat van straffeloosheid ...  het Amerikaanse NSA" 

2de deel: rest  

 
PPE: 

§ 31 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "zowel binnen de Europese Unie als in kandidaat-

lidstaten van de EU  in de Westelijke Balkan en Turkije" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 77 

1ste deel: gehele tekst zonder het woord "wettelijk" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 110 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "en roept op tot de totstandbrenging van een 

universeel minimum aan sociale bescherming" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 117 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "onder het mom van" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 164 

1ste deel: "is verheugd over de groeiende politieke steun ...  recht op lichamelijke integriteit" 

2de deel: rest 

 
§ 186 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden ""met inbegrip van Frontex en Eurosur" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 190 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "binnen de EU" 

2de deel: deze woorden 

 
S&D: 

§ 30 

1ste deel: "wijst op de aanzienlijke uitdagingen ...  van de mensenrechtensituatie in het land" 

2de deel: rest 
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§ 150 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "exclusieve" 

2de deel: dit woord 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

1ste deel: "acht het betreurenswaardig dat ...  geeft dergelijke regels te omzeilen" 

2de deel: "benadrukt bijgevolg  dat er juridisch bindende regels inzake  maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (mvo) moeten worden aangenomen" zonder de woorden 

"juridisch bindende" 

3de deel: "juridisch bindende" 

4de deel: "steunt krachtig de uitvoering van de ... ondernemerschap en mensenrechten" 

 
§ 132 

1ste deel: "is verheugd dat tijdens de verslagperiode (het jaar 2013) ...  de kwetsbare situatie 

van geloofsafvalligen" 

2de deel: "looft de nieuwe VV/HV om haar verklaring ...  drie voornaamste mensenrechten is" 

zonder het woord "drie" 

3de deel: "drie" 

4de deel: "moedigt de VV/HV en de EDEO ...  geloofsgroepen en religieuze leiders" 

 
§ 135 

1ste deel: "verzoekt de EU actief deel te nemen aan de 59e zitting ... gezondheidszorg als 

fundamentele mensenrechten" 

2de deel: "en seksuele en reproductieve rechten" 

 
§ 136 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "met name ten aanzien van hun seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten", "en autonome besluitvorming te erkennen,  

onder meer wat betreft het recht op toegang tot vrijwillige gezinsplanning" en 

"veilige en legale abortus" 

2de deel: "met name ten aanzien van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" 

3de deel: "en autonome besluitvorming te erkennen, onder meer wat betreft het recht op 

toegang tot vrijwillige gezinsplanning" 

4de deel: "veilige en legale abortus" 
 

Diversen 

Monika Hohlmeier (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van amendement 2. 

 

Silvia Costa heeft het volgende mondeling amendement ter invoeging van een nieuwe paragraaf na § 

210 ingediend: 

210 bis. herhaalt dat culturele diversiteit en cultuurerfgoed in het kader van het universalisme van de 

mensenrechten en op grond van de UNESCO-verdragen werelderfgoed zijn en dat de internationale 

gemeenschap de plicht heeft samen te werken bij de bescherming en opwaardering ervan; meent dat 

het opzettelijk vernietigen van cultureel en artistiek erfgoed, zoals thans gebeurt in Irak en Syrië, dient 

vervolgd te worden als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid; 

  
 

 

7. Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en 

samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding 

Ontwerpresoluties: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-
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0224/2015, B8-0225/2015 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0215/2015  

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

na § 2 1 GUE/NGL  -  

na § 7 4 GUE/NGL  + mondeling 

gewijzigd 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 8 2 GUE/NGL  -  

na § 12 3 GUE/NGL  + mondeling 

gewijzigd 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ste deel: "bij onze reacties op de terroristische bedreigingen een evenwicht moet worden 

gehandhaafd tussen vrijheid en veiligheid, en" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 14 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "onmiskenbaar zwakke plekken die kenmerkend 

waren voor de eerdere" 

2de deel: deze woorden 
 

Diversen 

Victor Boștinaru heeft volgend mondeling amendement ingediend op amendement 4: 

8. roept de autoriteiten van de EU- en de LAS-lidstaten ertoe op het verbod op foltering te eerbiedigen, 

zoals dat in het bijzonder is neergelegd in het door de meeste van hen ondertekende en geratificeerde 

VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; 

herhaalt dat onder foltering afgedwongen bekentenissen ongeldig zijn;  

 

Victor Boștinaru heeft volgend mondeling amendement ingediend op amendement 3: 

14. verzoekt de Raad in dit verband na te gaan of er sprake is geweest van inbreuk op de EU-

gedragscode voor de wapenuitvoer met betrekking tot repressie; 
 

 

8. Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie: B8-0235/2015 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015  

(Commissie PECH) 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

na § 4 5 GUE/NGL HS - 65, 480, 56 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 476, 122, 5 

3/HS + 476, 123, 6 

4 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 540, 59, 3 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL HS - 94, 511, 2 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 471, 110, 27 

na overw H 1 GUE/NGL  -  

na overw I 2 GUE/NGL HS - 86, 516, 5 

overw M 3S GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 501, 57, 40 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: § 8 en eindstemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 5 en 7 

ECR: § 7 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 8 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 7 

1ste deel: "is zich bewust van de problemen die de vaststelling ... de recreatievisserij hierbij" 

2de deel: rest   

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

1ste deel: "is van mening dat voor de ontwikkeling van een meerjarig ...  visserij moeten 

worden beoordeeld" 

2de deel: "met name" 

3de deel: "de vaststelling van de totaal toegestane vangst" 

4de deel: "en de verplichting van een wetenschappelijk ...  andere technische maatregelen" 
 

 

9. 28e zitting van de UNHCR 

Ontwerpresoluties: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-

0233/2015, B8-0234/2015 

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

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0228/2015  

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

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 68 1 PPE ES + 292, 266, 11 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 56 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 10 

1ste deel: "blijft zich verzetten tegen blokstemming  in de UNHRC" 

2de deel: rest  

 
§ 21 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "een einde te maken aan willekeurige arrestatie ...  

illegale migranten tegen te gaan" en "onder alle omstandigheden het beginsel van 

non-refoulement na te leven en" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 34 

1ste deel: "verzoekt de EU actief deel te nemen aan de 59e zitting van de ...  als fundamentele 

mensenrechten" 

2de deel: "en seksuele en reproductieve rechten" 

 
§ 35 

1ste deel: "laat zich kritisch uit over het feit dat ondanks ...  ten gevolge van huiselijk geweld" 

2de deel: rest   

 
§ 49 

1ste deel: "herhaalt zijn volledige steun voor de werkzaamheden van het ICC ...  het Statuut 

van Rome vallen, actief te steunen" 

2de deel: rest 
 

Diversen 

Miroslav Poche (S&D-Fractie) en  

Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu en Cristian Dan Preda (PPE-Fractie) zijn niet langer 

medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0228/2015. 
 

 

10. Situatie in Venezuela 

Ontwerpresoluties: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-

0245/2015, B8-0246/2015 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

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

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 9 6 GUE/NGL HS - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL HS - 118, 416, 21 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 440, 98, 20 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 14 1 ALDE HS - 87, 231, 245 

overw A 2 GUE/NGL HS - 53, 415, 86 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw D 3 GUE/NGL HS - 29, 451, 77 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 384, 75, 45 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL,  

ALDE: amendement 1 

PPE: amendementen 2, 3, 5, 6, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 1, 8, 12 en 14 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

overw A 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "lukraak " et "die geen arrestatiebevel konden 

overleggen   of enig ander bewijs voor een door hem begaan strafbaar feit" 

2de deel: deze woorden 

 
overw D 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "bizarre" 

2de deel: dit woord 

 
overw E 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "ten onrechte" 

2de deel: deze woorden 

 
overw G 

1ste deel: gehele tekst zonder de woorden "vreedzame" 

2de deel: dit woord 
 

Diversen 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins en Carlos Zorrinho (S&D-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0236/2015. 

 


