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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 

§ paragraaf/lid 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) ***I 

Verslag: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of 

bestaande uit voorwaardelijke toegang *** 

Aanbeveling: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

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

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

4. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  
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5. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

6. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis 

Verslag: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

7. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de 

"Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het 

potentieel van het Verdrag van Lissabon" 

Verzoek om raadpleging 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

8. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 

"Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw 

van de Europese Unie" 

Verzoek om raadpleging 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  
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9. Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over de "Verbetering van 

de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag 

van Lissabon" 

Verzoek om raadpleging 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

10. Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke 

ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de 

Europese Unie" 

Verzoek om raadpleging 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

11. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en 

financiële contracten ***I 

Verslag: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 1DD commissie ES + 517, 146, 27 

overw 16 1DD commissie HS + 568, 72, 50 

art 2, § 2 1DD commissie so   

1/HS + 603, 75, 10 

2/HS + 549, 86, 50 

art 2, § 2 bis 1DD commissie so   

1/HS + 584, 52, 52 

2/HS + 514, 147, 12 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

art 13, § 1, inleidend 

gedeelte 

1DD commissie so   

1/HS + 596, 15, 75 

2/HS + 491, 120, 72 

art 14 bis 1DD commissie HS + 530, 143, 15 

schrapping art. 18 1DD commissie HS + 538, 148, 4 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

art 61, lid 2, van het 

Reglement 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1DD (art 14 bis), amendement 1DD (schrapping art 18), amendement 

1DD (art 2, § 2 bis), amendement 1DD (art 13, § 1, inleidend gedeelte) 

EFDD: amendement 1DD (art 2, § 2), amendement 1DD (art 2, § 2 bis) 

GUE/NGL: amendement 1DD (overw 16), amendement 1DD (art 2, § 2, 2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 1DD (art 2, § 2 bis) 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "artikel 5 quinquies, onder b) tot en met g), artikel 

7, lid 1, letters "a bis)", "b bis)" en "b quater)", "artikel 11"  

2de deel: deze woorden 

 
amendement 1DD (art 13, §1, inleidend gedeelte) 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "die niet is gebaseerd op gereguleerde gegevens"  

2de deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

amendement 1 DD (art 2, § 2) 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden ""centrale banken, voor zover zij ... betrokken derde 

land" 

2de deel: deze woorden 
 

 

12. Financiële middelen voor ontwikkeling 

Verslag: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 357, 325, 7 

na § 14 1 rapporteur  +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 354, 301, 28 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 582, 79, 28 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 8 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "CO2-belasting ...  koolstofmarktinkomsten" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 28 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "met inbegrip van de seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten" 

2de deel: deze woorden 
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ECR: 

§ 26 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "de invoering van openbare registers ... 

transnationale bedrijven in alle sectoren, alsmede op" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 30 

1ste deel: "dringt aan op meer middelen ... middelgrote ondernemingen" 

2de deel: rest 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "rekening houdend met de budgettaire beperkingen" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 38 

1ste deel: "herinnert eraan dat overheidssteun ... te voorzien;" 

2de deel: "benadrukt derhalve ...  te ondersteunen;" 

3de deel: "wijst er evenwel op ... Ebola+-programma;" 
 

 

13. Veiligere gezondheidszorg in Europa 

Verslag: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 1 ten minste 76 

leden 

 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 331, 324, 30 

§ 15, letter c § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 301, 356, 30 

3 +  

§ 63, letter p § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 352, 329, 4 

§ 67, letter b § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 399, 259, 28 

§ 67, letter c § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 368, 277, 39 

§ 67, letter f § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 305, 325, 53 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 396, 260, 29 

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 387, 266, 34 

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 80 2 ten minste 76 

leden 

HS + 344, 322, 22 

overw AB § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 392, 268, 25 

overw AAC § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 223, 434, 31 

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 637, 32, 10 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 64, overw AB en AAC 

PPE: §§ 15 letter c, 63 letter p, 67 letter b, 71, overw AI 

S&D: § 18 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 48 

1ste deel: "vraagt dat er ... richten" 

2de deel: rest 

 
ALDE: 

§ 6 

1ste deel: Gehele tekst zonder het woord "kwantitatieve" 

2de deel: dit woord 
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§ 15, letter c 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "dat gezondheidszorgstelsels ... politieke keuzes 

worden beheerd en" 

2de deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1ste deel: "acht onderzoek naar nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen van het hoogste belang 

en verzoekt de Commissie het Europees Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) te gebruiken om onderzoek [   ] te stimuleren" 

2de deel: "bijvoorbeeld ... innovatieve geneesmiddelen (IMI)" 

 
§ 79 

1ste deel: "roept de Commissie ... de academische wereld en de farmaceutische industrie" 

2de deel: rest 

 
PPE: 

§ 5 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "ervoor te zorgen ... meer bepaald" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 67, letter c 

1ste deel: "strengere controles ... aan dierenartsen" 

2de deel: rest 

 
§ 67, letter f 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "in plaats van preventief gebruik te maken van 

antibiotica" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 72 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden " bepalingen ...  zijn vergund" (eerste streepje) en  

"een Europese databank ... worden gebruikt" (vierde streepje) 

2de deel: deze woorden 

 
§ 73 

1ste deel: "verzoekt de medewetgever ...  voedselproducerende dieren" 

2de deel: rest 

 
S&D: 

§ 62 

1ste deel: "roept de Commissie .. hoeveelheid" 

2de deel: "bijvoorbeeld .. aan de onderneming" 

3de deel: "die het maatschappelijke belang ...  over de hoeveelheid;"  
 

 

14. Groene groeimogelijkheden voor kmo's 

Verslag: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 387, 289, 7 

kopje na § 32 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 365, 314, 8 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/ES + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 334, 343, 6 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 519, 93, 60 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: kopje na § 32 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 en 42 

Verts/ALE: overw E, §§ 30 en 42 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overw C 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "overwegende dat de Europese Raad ... om te 

springen" 

2de deel: deze woorden 

 
§ 15 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "is van mening dat een verschuiving ... op de lange 

termijn" en "naar belastingen op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 

consumptie" 

2de deel: "is van mening dat een verschuiving ... op de lange termijn" 

3de deel: "naar belastingen op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en consumptie [...]" ... 

te beoordelen;" 

 
Verts/ALE: 

overweging K 

1ste deel: "overwegende dat er ondanks het ontbreken ... duurzaamheid;" 

2de deel: rest 

 
overw L 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "en bijgevolg een specifiek kader vereisen voor hun 

activiteiten" en "buitensporige regelgevingsdruk" 

2de deel: "en bijgevolg een specifiek kader vereisen voor hun activiteiten" 

3de deel: "buitensporige regelgevingsdruk" 

 
§ 34 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "is ingenomen ... in te trekken" en "geen 

wetgevingsvoorstellen te doen ... kmo's, en" 

2de deel: "is ingenomen ... in te trekken" 

3de deel: "geen wetgevingsvoorstellen te doen ... kmo's, en" 

 
§ 36 

1ste deel: "wijst erop dat sectoren ... wetgeving wijzen;" 

2de deel: rest 

 
§ 39 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "en is van mening dat  ... moet blijven;" 

2de deel: deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 11 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "hybride kapitaalinstrumenten ... garantiefaciliteiten 

en platformen)," 

2de deel: deze woorden 

 
§ 37 

1ste deel: "is van mening dat de ontwikkeling ... een ondernemerschapscultuur te bevorderen" 

2de deel: rest 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "om in hun regelingen ... marktconforme 

instrumenten en" en "die schadelijk zijn voor het milieu", "roept de Commissie ertoe 

op ... te creëren;"  

2de deel: "om in hun regelingen ... marktconforme instrumenten en" 

3de deel: "die schadelijk zijn voor het milieu" 

4de deel: "roept de Commissie ertoe op ... te creëren;" 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "en in bilaterale handelsovereenkomsten zoals het 

TTIP" 

2de deel: deze woorden 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1ste deel: "vraagt de lidstaten ...  nationale wetten om te zetten;" 

2de deel: "verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen ... oplossingen betreft" behalve de 

woorden "van een duidelijke, in de hele EU uniforme interpretatie ... 

overheidsopdrachten, inclusief" en de woorden "aanzienlijke obstakels opwerpt voor 

kmo's die willen internationaliseren en" 

3de deel: "van een duidelijke, in de hele EU uniforme interpretatie ... overheidsopdrachten, 

inclusief" en "aanzienlijke obstakels opwerpt voor kmo's die willen 

internationaliseren en" 
 

 


