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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. Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden 

van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** 

Aanbeveling: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor 

kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor 

kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 560, 65, 24 
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5. Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor 

kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor 

kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht 

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht 

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 584, 66, 24 
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9. Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van 

de visumplicht voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van 

de visumplicht voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie 

binnen de interne markt en Eurojust * 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 571, 59, 56 
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12. Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen 

middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan 

kasmiddelen te voorzien * 

Verslag: Gérard Deprez enJanusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 559, 85, 43 

 

 

13. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos 

Verslag: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: ontwerpbesluit  +  

 

 

14. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou 

Verslag: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: ontwerpbesluit  +  

 

 

15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 

FI/Computerprogrammering 

Verslag: Marco Zanni (A8-0362/2015) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 597, 83, 13 
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16. EU-merk ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1 EFDD HS - 142, 516, 36 

Standpunt van de Raad Goedkeuring zonder stemming 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

 

17. Merkenrecht van de lidstaten ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1 EFDD HS - 88, 577, 29 

Standpunt van de Raad Goedkeuring zonder stemming 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

 

18. Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel 

van de Atlantische Oceaan ***I 

Verslag: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel van de 

Commissie 

 +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 659, 28, 9 
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19. Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en 

Herzegovina ***I 

Verslag: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

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

opmerkingen 

gehele tekst 14rev commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en 

terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol * 

Verslag: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: Ontwerp van 

uitvoeringsbesluit van de Raad  

ES + 491, 164, 41 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Op weg naar een Europese energie-unie 

Verslag: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 58 GUE/NGL so   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF HS - 46, 617, 32 

61 S&D  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 55 ECR ES + 379, 307, 3 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 5 62 S&D HS - 280, 403, 10 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE HS + 351, 336, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 357, 238, 99 

na § 9 81 meer dan 40 

leden 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

na § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 15 56 ECR  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF HS - 45, 617, 32 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF HS - 63, 622, 9 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 535, 143, 18 

2/HS + 578, 109, 7 

3/HS + 526, 155, 4 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D ES - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 28 59 GUE/NGL HS - 205, 356, 136 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 507, 164, 25 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

na § 59 69 Verts/ALE ES + 408, 271, 20 

na § 60 30 ENF  -  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

HS + 359, 335, 5 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

na § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 107 71 Verts/ALE ES + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD HS - 88, 600, 8 

§ 109 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 111 38 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 112 39 ENF HS - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 122 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 128 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL ES - 146, 411, 136 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 597, 67, 34 

2/HS + 365, 300, 28 

§ 135 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 136 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 137 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 138 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 139 73 Verts/ALE HS - 278, 392, 27 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD HS + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD HS - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE HS - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD HS - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE HS - 261, 392, 37 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

kopje 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ES + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 172 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

na visum 40 67 Verts/ALE  +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 367, 321, 5 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw H 45 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw I 2 ENF  -  

overw J 3 ENF  -  

overw L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 398, 109, 187 

overw R 7 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw W 9 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 316, 328, 47 

overw AJ § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AM § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AN § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AO § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AQ § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 403, 177, 117 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 13, 21, 39, overweging Q (2e deel) 

Verts/ALE: amendementen 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: amendementen 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, amendement 59 

EFDD: amendementen 78, 79, 80 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: overwegingen Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 

137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: overw D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: overw AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, overw H, Q, R, W, AJ 

EFDD: overw AQ, §§ 136, 138 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

overw E 

1e deel: "overwegende dat in het kader van maatregelen ter ontwikkeling van de energie-unie 

en ter verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 ten volle 

rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor de energieprijzen en dat de 

nadruk moet liggen op synergieën en verdere marktintegratie die de totale kosten 

helpen verminderen en het concurrentievermogen van de EU-economie verbeteren, 

zodat kan worden gezorgd voor de nodige steun van burgers en de industrie;" zonder 

de woorden "en ter verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 

2030" en "en verdere marktintegratie". 

2e deel: deze woorden 

3e deel: "dat in dit verband alle noodzakelijke effectbeoordelingen ten volle rekening moeten 

houden met de huidige en toekomstige verborgen en verzonken kosten van een 

regulier energiebeleid;" 

 
overweging Q 

1e deel: "overwegende dat de EU in sterke mate afhankelijk is van de invoer van energie uit 

Rusland," 

2e deel: "dat een onbetrouwbare partner is gebleken en zijn energievoorraden gebruikt als 

een politiek wapen;" 

 
overweging AE 

1e deel: "overwegende dat EU-bedrijven in de sector hernieuwbare energie, waaronder veel 

kmo's, in Europa aan meer dan 1,2 miljoen personen werkgelegenheid bieden en 

wereldwijd 40 % van alle octrooien bezitten op het vlak van hernieuwbare 

technologieën, waardoor de EU wereldleider is; dat dit leiderschap in de toekomst 

moet worden behouden"  

2e deel: door middel van een solide EU-strategie inzake hernieuwbare energie; 

 
§ 5 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "vermindering van de broeikasgasemissies op basis 

van hoofdzakelijk hernieuwbare energiebronnen en een EU-brede koolstofmarkt"  

2e deel: deze woorden 

 
§ 18 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "een reflectiegroep op hoog niveau inzake 

energiezekerheid, buitenlands beleid en de energie-unie op te richten met een sterke 

vertegenwoordiging en inbreng van het Parlement en maatschappelijke 

belanghebbenden, teneinde" en "en het verband tussen energie en mensenrechten"  

2e deel: deze woorden 

 
§ 23 

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

2e deel: deze woorden 

 
§ 24 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "en op regelmatige basis aan de bevoegde 

autoriteiten te melden teneinde alle benodigde informatie te verzamelen die door 

zowel de bevoegde autoriteiten zelf als bedrijven kan worden gebruikt in het kader 

van toekomstige onderhandelingen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van 

gevoelige informatie;"  

2e deel: deze woorden 
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§ 53 

1e deel: "herhaalt het belang van ontvlechting van eigendom zoals voorgesteld in het derde 

energiepakket;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie te beoordelen in hoeverre nationale toezichthouders de in 

de aanbevelingen van de Commissie voor de certificering van 

transmissiesysteembeheerders (TSB's) omschreven voorwaarden handhaven;" 

 
§ 65 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "op het niveau van de interne energiemarkt van de 

EU" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 72 

1e deel: "nodigt de Commissie uit een macroregionale bestuursstructuur voor 

marktsamenwerking uit te werken, waarbinnen ook het Europees Parlement en de 

nationale parlementen een rol spelen." 

2e deel: "merkt op dat dit regionale bestuur gestoeld moet zijn op bestaande regionale 

geografische en marktentiteiten teneinde de grootst mogelijke kostenoptimalisatie te 

bereiken, met name i) Plan voor de interconnectie van de energiemarkten in het 

Oostzeegebied, ii) initiatieven voor de coördinatie van Zuidoost-Europa, iii) een 

groter Pentalateraal forum, en iv) het offshorenetwerkinitiatief van de landen aan de 

Noordzee;"  

3e deel: "benadrukt dat in deze context de rol van ACER moet worden versterkt;"  

 
§ 83 

1e deel: "benadrukt dat het noodzakelijk is de beste lokale praktijken te ontwikkelen en de 

verspreiding ervan in de Unie te bevorderen, de coördinatie tussen plaatselijke 

maatregelen en Europees beleid te verbeteren en te werken aan de uitdagingen met 

betrekking tot de lokale aanvaardbaarheid van de energieprojecten;benadrukt .... 

energieprojecten;" zonder de woorden "en Europees beleid" 

2e deel: deze woorden 

3e deel: "stelt voor een "Europees forum van regio's" op te richten;"  

 
§ 89 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "herinnert aan de resoluties van het Parlement 

hierover; neemt nota van de toezegging van de Commissie om het streefcijfer van 30 

% voor ogen te houden bij de herziening van de richtlijn inzake energie-efficiëntie;" 

en  "onderstreept dat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een belangrijke rol 

zullen spelen bij het verwezenlijken van het langetermijndoel van de EU om de 

broeikasgasemissies op een kosteneffectieve manier terug te dringen; herhaalt dat de 

EU moet vasthouden aan haar onvoorwaardelijke doelstelling van een 

emissiereductie van ten minste 40 % tegen 2030;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 128 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "en de verwezenlijking van de EU-doelstellingen 

met betrekking tot broeikasgasemissies, hernieuwbare energiebronnen en energie-

efficiëntie" 

2e deel: deze woorden 
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§ 147 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "geïntegreerde" en "die in 2012 een kwart van de 

EU-burgers trof; nodigt de Commissie uit te komen met een mededeling over 

energiearmoede in Europa, die een definitie en indicatoren van energiearmoede 

bevat, en vergezeld gaat van een actieplan om deze energiearmoede te bestrijden;"  

2e deel: deze woorden 

 
kopje 6 

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

2e deel: deze woorden 

 
§ 150 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "als om de broeikasgassen te verminderen", 

"verzoekt de Commissie de CO2-emissienormen voor auto's en vrachtwagens voor 

de periode na 2020 te herzien;" en "elektrificatie met hernieuwbare energie"  

2e deel: deze woorden 

 
§ 172 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "in het bijzonder van technologieën die bijdragen 

tot de wereldwijde vermindering van de broeikasgasemissies en de verwezenlijking 

van de EU-doelstellingen voor 2030;", "klimaat-" en "en milieu" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 175 

1e deel: "herinnert aan de toezegging van 6 000 Europese steden om het voortouw te nemen 

ten aanzien van de energietransitie, met name op grond van het Convenant van 

burgemeesters;" 

2e deel: "dringt er bij de Commissie op aan dit netwerk en overige initiatieven zoals Slimme 

steden en gemeenschappen en Energy Cities volledig te mobiliseren, en om hen 

financiële en personele middelen te bieden om zich verder te ontwikkelen; is van 

oordeel dat het Convenant van burgemeesters prioritaire toegang moet krijgen tot 

Europese financiering;"  

 
ALDE: 

overweging AI 

1e deel: "overwegende dat de retailmarkt voor energie in de EU niet goed werkt omdat in 

veel lidstaten consumenten te weinig keuze tussen leveranciers hebben; dat 

problemen op het gebied van marktconcentratie moeten worden aangepakt door 

middel van het mededingingsbeleid van de EU teneinde consumenten in staat te 

stellen om van leverancier te veranderen en op die manier de concurrentie te 

vergroten en de prijzen omlaag te krijgen; dat moet worden gelet op het gevaar dat 

minder goed geïnformeerde burgers van wie het minder waarschijnlijk is dat zij 

leveranciers vergelijken en van leverancier veranderen, vast komen te zitten in niet-

concurrerende, gedateerde tarieven," 

2e deel: "zodat slimmere en beter geïnformeerde consumenten onbedoeld worden 

gesubsidieerd;" 

 
Verts/ALE: 

§ 137 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "of zelfs tenietdoen" 

2e deel: deze woorden 
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S&D: 

amendement 58 

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

2e deel: deze woorden 

 
§ 112 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "technologieneutraal beleid" 

2e deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1e deel: "acht het van groot belang dat de EU tijdens de onderhandelingen met derde landen 

in het kader van de energie-unie met één stem spreekt;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie de mogelijke structuur en de wenselijkheid van een 

vrijwillig mechanisme voor gezamenlijke aankoop, de effecten ervan op de werking 

van de interne gasmarkt en de betrokken ondernemingen alsmede de bijdrage ervan 

aan een zekere gasvoorziening te analyseren; merkt op dat, aangezien er 

verschillende soorten mechanismen voor gezamenlijke aankoop bestaan, nader moet 

worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de 

betrokken EU-regio's en de leveranciers, en onder welke voorwaarden een vrijwillig 

mechanisme voor gezamenlijke aankoop zou kunnen worden opgezet; is van mening 

dat de coördinatie van standpunten en de gezamenlijke aankoop van gas op regionaal 

niveau moet beginnen;" 

3e deel: "beveelt de Commissie en het secretariaat van de Energiegemeenschap ondertussen 

aan om steun te verlenen aan de lidstaten en de verdragsluitende partijen bij de 

Energiegemeenschap die op vrijwillige basis energieovereenkomsten willen sluiten 

overeenkomstig het EU-acquis betreffende de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie, en om te voorzien in bescherming van commercieel 

gevoelige informatie; onderstreept dat energieovereenkomsten op marktprijzen en 

concurrentie gebaseerd moeten zijn;" 
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§ 21 

1e deel: "benadrukt de noodzaak van meer transparantie in energiegerelateerde 

overeenkomsten, die kan worden bereikt door de rol van de Commissie in het kader 

van energiegerelateerde onderhandelingen waarbij een of meer lidstaten en derde 

landen betrokken zijn te versterken, met name door het een vereiste te maken dat de 

Commissie als waarnemer deelneemt aan alle onderhandelingen teneinde de positie 

van individuele lidstaten tegenover een bij de onderhandelingen betrokken derde-

land-leverancier te versterken en zo het risico te verminderen dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt voorts op dat de Commissie beoordelingen 

vooraf en achteraf zou moeten uitvoeren, met volledige inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie, en zowel een positieve als 

een negatieve lijst moet opstellen met clausules, zoals uitvoerverboden, 

bestemmings- en take-or-payclausules, de olie-indexatie van gasprijzen of clausules 

die derden verbieden om de levering van energie afhankelijk te stellen van de 

toekenning van preferentiële toegang tot de infrastructuur voor energietransport in 

de EU;" 

2e deel: "herinnert eraan dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 13, lid 6, punt a), van 

Verordening (EU) nr. 994/2010, wanneer zij nieuwe intergouvernementele 

overeenkomsten met derde landen sluiten die een effect hebben op de ontwikkeling 

van de gasinfrastructuur en -levering, verplicht zijn de Commissie te informeren om 

haar in staat te stellen de situatie van de leveringszekerheid op Unieniveau in te 

schatten;" 

3e deel: "verzoekt de Commissie in de herziene verordening inzake de veiligstelling van de 

aardgasvoorziening strenge bepalingen op te nemen voor de beoordeling vooraf met 

betrekking tot commerciële contracten voor gasleveringen;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1e deel: gehele tekst zonder het woord: "koolstofarme" 

2e deel: dit woord 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1e deel: "is van mening dat de Unie haar energiezekerheid kan vergroten en haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers en brandstoffen kan verminderen door de 

energie-efficiëntie te verbeteren en het best mogelijke gebruik te maken van de 

energiebronnen van Europa, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU 

op het gebied van energiezekerheid, milieu en klimaat en de EU-wetgeving inzake 

gezondheid en veiligheid en rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

lidstaten met betrekking tot hun energiemix, waarbij onnodige regeldruk moet 

worden vermeden en het evenredigheidsbeginsel in acht moet worden genomen;" 

2e deel: "benadrukt dat er in beginsel geen sprake mag zijn van discriminatie van een 

bepaalde brandstof of technologie die een bijdrage levert aan energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen;" 
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ECR, S&D: 

§ 29 

1e deel: "roept de Commissie op het daadwerkelijke gebruik van de bestaande EU-

financieringsregelingen te bevorderen, met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo investeringen in belangrijke energie-

infrastructuurprojecten, onderzoek en innovatie in energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energiebronnen en de ontwikkeling van de interne capaciteit van Europa aan te 

trekken teneinde de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te verwezenlijken, 

op basis van een technologisch neutrale kosten-batenaanpak" zonder de woorden 

"technologisch neutrale"  

2e deel: deze woorden 

3e deel: "waarin voorrang wordt gegeven aan de internalisering van externe kosten;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "de uitrusting van op fossiele brandstoffen 

draaiende energiecentrales met CO2-afvangtechnologie en nieuwe kerncentrales in 

de lidstaten die dat wensen, als cruciale bron van koolstofarme basislaststroom," 

2e deel: "de uitrusting van ... afvangtechnologie" 

3e deel: "en nieuwe kerncentrales in de lidstaten die dat wensen, als cruciale bron van 

koolstofarme basislaststroom," 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "het aanmoedigen en bevorderen van collectieve 

overstapregelingen, het invoeren van de verplichting dat energierekeningen 

vergelijkingen met concurrenten op basis van historische verbruikspatronen 

bevatten, het verplichten van leveranciers om hun klanten te plaatsen in het meest 

gunstige tarief dat beschikbaar is en" 

2e deel: deze woorden zonder de woorden  "het invoeren van de verplichting dat 

energierekeningen vergelijkingen met concurrenten op basis van historische 

verbruikspatronen bevatten," 

3e deel: deze woorden 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1e deel: "erkent dat de energiebronnen van Europa en efficiënte technologieën zoals 

warmtekrachtkoppeling een fundamentele bijdrage zouden leveren aan de 

energiezekerheid van de EU en de verwezenlijking van de 

broeikasgasreductiedoelstellingen;"  

2e deel: "is in dit opzicht van mening dat in het kader van de energie-unie het recht van de 

lidstaten om de veilige en duurzame koolstofarme energiebronnen waarover ze 

beschikken te gebruiken moet worden erkend;"  zonder het woord "koolstofarme" 

3e deel: "koolstofarme" 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "erkent voorts dat het beperkte potentieel van 

onconventionele brandstoffen om te voldoen aan de toekomstige energievraag in de 

EU, in combinatie met de hoge investerings- en exploitatiekosten en de huidige 

wereldwijd lage olieprijzen, betekent dat het twijfelachtig is of hydrofracturering in de 

Europese Unie een levensvatbare technologie kan worden;" 

2e deel: deze woorden 
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ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1e deel: "benadrukt dat alle financieringsopties van de EU voor het stimuleren van veilige en 

duurzame koolstofarme energietechnologieën, energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energiebronnen, slimme netwerken, gedecentraliseerde productie, flexibele 

opwekking, elektrische opslag en elektrificatie van het transportsysteem volledig 

moeten worden verkend; verzoekt de Commissie om haar onderzoeksinspanningen 

en de uitrol van deze technologieën te intensiveren om haar 

langeretermijndoelstellingen voor 2020 en 2030 te bereiken, haar energiezekerheid 

te verbeteren en het economisch herstel te bevorderen; verwacht dat deze prioriteiten 

hun weerslag vinden in de tussentijdse herziening van het Horizon 2020-

onderzoeksprogramma; herinnert eraan dat de energie-uitdaging van Horizon 2020 is 

bedoeld ter ondersteuning van de overgang naar een betrouwbaar, duurzaam en 

concurrerend energiesysteem waarvan de hoofdprioriteiten onder de rubrieken 

energie-efficiëntie, koolstofarme technologieën en slimme steden en 

gemeenschappen staan;" zonder de woorden "koolstofarme" en "koolstofarme 

technologieën"  

2e deel: "koolstofarme" 

3e deel: "koolstofarme technologieën" 

\4e deel: "herinnert eraan dat ten minste 85 % van de energie-uitdaging in de begroting van 

Horizon 2020 besteed moet worden aan niet-fossiele brandstoffen, waarbij ten 

minste 15 % van de algehele begroting voor de energie-uitdaging wordt besteed aan 

activiteiten op het gebied van de marktpenetratie van technologieën voor 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; zonder de woorden "besteed moet 

worden aan niet-fossiele brandstoffen, waarbij ten minste 15 % van de algehele 

begroting voor de energie-uitdaging" 

5e deel: deze woorden 

 
ENF, GUE/NGL: 

overw X 

1e deel: "overwegende dat evaluatie en controle achteraf van alle energiegerelateerde 

overeenkomsten met betrekking tot de naleving van de EU-wetgeving reeds 

mogelijk is, onder meer in het kader van de verordeningen op het gebied van 

mededinging en energie;"  

2e deel: "dat onvoldoende nalevingscontroles vooraf op nationaal en EU-niveau leiden tot 

ernstige marktverstoringen; dat de Commissie deze tekortkomingen heeft erkend en 

heeft toegezegd dat zij de bepalingen inzake beoordelingen vooraf van commerciële 

gasleverantiecontracten zal versterken;"  
 

Diversen 

Amendmenten 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 zijn 

ingetrokken. 
 

 

22. Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 

Verslag: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_NL.doc 24 PE 573.975 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 3 meer dan 76 

leden 

HS - 313, 343, 34 

4 meer dan 76 

leden 

HS - 252, 406, 36 

5 meer dan 76 

leden 

HS - 247, 392, 41 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 572, 90, 30 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 34 1 rapporteur  +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 630, 45, 20 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 12, 23 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 2 

1e deel: "erkent dat hernieuwbare energie, een hogere energie-efficiëntie en een duurzame 

energiemix, die leiden tot energiebesparing en zorgen voor een interne energiemarkt 

waarin energie vrij kan stromen, belangrijke factoren zijn voor een stabiel, veilig, 

onafhankelijk, inclusief, transparant en competitief energiesysteem voor de EU, dat 

kwalitatief goede banen en welvaart oplevert in een toekomstgerichte duurzame 

economie; onderstreept dat voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem een 

grotere mate van interconnectie op elektriciteitsgebied alsook slimme netten en een 

nieuwe marktopzet nodig zijn;" zonder de woorden "hernieuwbare energie", 

"duurzame" "die leiden tot eneregiegesparing" en "en een nieuwe marktopzet" 

2e deel: "hernieuwbare energie", "duurzame" "die leiden tot eneregiegesparing" en "en een 

nieuwe marktopzet" 

3e deel: is van mening dat het creëren van een dergelijk systeem en het tegengaan van 

energie-eilanden een belangrijke politieke prioriteit van de energie-unie moet zijn;"  

zonder de woorden "voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem", "belangrijke" 

en "van de energie-unie" 

\4e deel: deze woorden 

 
§ 3 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "zal bijdragen aan de verwezenlijking van onze 

klimaatdoelstellingen, zoals de doelstelling van de EU om wereldwijd voorop te 

lopen bij hernieuwbare energiebronnen", "gecoördineerde" en "en met respect voor 

de EU-doelstellingen voor klimaat en energie op lange termijn;" 

2e deel: "zal bijdragen aan de verwezenlijking van onze klimaatdoelstellingen, zoals de 

doelstelling van de EU om wereldwijd voorop te lopen bij hernieuwbare 

energiebronnen" en "en met respect voor de EU-doelstellingen voor klimaat en 

energie op lange termijn;" 

3e deel: "gecoördineerde" 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_NL.doc 27 PE 573.975 

§ 14 

1e deel: "wijst erop dat de voordelen van een hoger interconnectiviteitsniveau niet kunnen 

worden verwezenlijkt zonder op grote schaal markten en 

transmissiesysteembeheerders (TSB's) onderling te koppelen;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat die 

koppeling tot stand komt op het niveau van groepen lidstaten en om een koppeling 

op EU-niveau te bevorderen waarin alle lidstaten en buurlanden zijn opgenomen, in 

het bijzonder de landen die deelnemen aan het Europese nabuurschapsbeleid (ENB);  

 
§ 18 

1e deel: "verzoekt de Commissie om jaarlijks verslag uit te brengen aan het Parlement over 

de uitvoering van de PGB's en over de geboekte vooruitgang in de richting van het 

streefcijfer van 10 %, " 

2e deel: "dit in het kader van de jaarlijkse inventarisatie binnen het strategische kader voor de 

energie-unie;" 

 
§ 22 

1e deel: "benadrukt dat met een "één-loketbenadering" een bijdrage wordt geleverd aan het 

bekorten van de vergunningsprocedures; herinnert eraan dat de TEN-E-verordening 

bepaalt dat elke lidstaat een nationale bevoegde autoriteit moet aanwijzen die op 

nationaal vlak verantwoordelijk is voor het faciliteren, bekorten en coördineren van 

het vergunningsproces;"  

2e deel: "is in dat opzicht ingenomen met de evaluatie van de "één-loketbenadering" die de 

Commissie in 2017 zal uitvoeren, en spoort de Commissie ertoe aan om in het kader 

daarvan de mogelijkheden van één enkel loket op EU-niveau te beoordelen;" 

 
§ 24 

1e deel: "benadrukt het belang van gekwalificeerd personeel bij de nationale regelgevende 

instanties op energiegebied, met de vereiste deskundigheid, specialisatie en 

onafhankelijkheid;"  

2e deel: verzoekt de Commissie uiterlijk eind 2016 een onafhankelijk onderzoek uit te 

voeren naar de middelen waarover alle nationale energieregelgevers beschikken en 

de mate van onafhankelijkheid die zij tot dusverre hebben bereikt, vergezeld van 

aanbevelingen voor het verbeteren van de situatie;"  
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§ 25 

1e deel: "merkt op dat het nog steeds aan transparantie ontbreekt met betrekking tot de 

berekening van de grensoverschrijdende capaciteiten waarover de markt kan 

beschikken, en de frequentie en de omvang van de beperkingen bij interconnectors 

en de redenen daarvoor; betwijfelt in dit verband of de belangrijkste beperkingen in 

de meeste gevallen wel volledig worden onderzocht;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie adequate competenties en bevoegdheden aan ACER toe te 

kennen voor het vergaren van de nodige informatie over elke afzonderlijke 

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, zodat ACER zich doeltreffend van zijn 

toezichttaken kan kwijten; verzoekt erom dat deze informatie aan ACER wordt 

verstrekt, vergezeld van de nodige achtergrondinformatie over het ontwerp en de 

werking van het nationale net; is in dit opzicht verheugd over de snelle beslissing 

over de netcodes voor elektriciteit; neemt nota van het voornemen van de 

Commissie om het mandaat, de werkingssfeer en de bevoegdheden van ACER te 

verruimen en van de overpeinzingen van de Commissie ten aanzien van wat dat zou 

kunnen inhouden, zoals vermeld in haar recente mededeling "Een 'new deal' voor 

energieconsumenten"; verzoekt de Commissie om in dat verband met concrete 

suggesties te komen om de totstandbrenging van een echte interne energiemarkt te 

bevorderen; merkt op dat ACER voor de nieuwe bevoegdheden die aan hem worden 

toegekend, ook de passende middelen moet krijgen;" 

 
§ 31 

1e deel: "onderstreept dat Centraal- en Zuidoost-Europa over enorme – en grotendeels niet 

geëxploiteerde – voorraden aan hernieuwbare energiebronnen beschikt;"  

2e deel: "merkt op dat de samenwerking en coördinatie met het oog op de 

langetermijnplanning en de aanleg van een regionale netinfrastructuur in Centraal- 

en Zuidoost-Europa verder moeten gaan dan alleen de EU, zodat ook niet tot de EU 

behorende landen op de westelijke Balkan en Turkije hierbij worden betrokken; 

verzoekt om de instelling van een nieuw platform dat alle centrale belanghebbenden 

in de regio de mogelijkheid biedt te discussiëren over en politieke steun te verlenen 

aan gezamenlijke projecten om ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden in 

de regio tot stroomopwekking; is van mening dat de in februari 2015 opgerichte EU-

Groep op hoog niveau gasconnectiviteit in Centraal- en Zuidoost-Europa zo'n 

platform zou kunnen worden, mits zijn mandaat met de elektriciteitssector wordt 

uitgebreid en ook niet-EU-landen uit Centraal- en Zuidoost-Europa eraan kunnen 

deelnemen; beseft dat het platform de Commissie in staat zou stellen een leidende 

rol te spelen en politieke steun te verlenen;" zonder de woorden "en Turkije" 

3e deel: "en Turkije" 

 
§ 33 

1e deel: "beveelt aan dat de Commissie de plannen voor nieuwe elektriciteitsverbindingen in 

de mediterrane regio en tussen de Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse markten 

grondig beoordeelt, om in beide regio's de voorzieningszekerheid te verhogen"  

zonder de woorden "in beide regio's;" 

2e deel: "en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen;" en de woorden 

"in beide regio's" 
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§ 37 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "onderstreept dat de langetermijndoelstellingen van 

de EU op klimaatgebied en het duurzame energiesysteem dat de EU voor ogen staat, 

moeten dienen als basis voor de vaststelling van een toekomstig 

interconnectiestreefcijfer voor elektriciteit;" en "rekening houdend met de EU-

doelstellingen voor klimaat en energie op lange termijn" 

2e deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "in het kader van het derde energiepakket" en "als 

hoedster van een opgesplitste en toegankelijke elektriciteitsmarkt" 

2e deel: "in het kader van het derde energiepakket" 

3e deel: "als hoedster van een opgesplitste en toegankelijke elektriciteitsmarkt" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1e deel: "benadrukt dat er bij de geleidelijke afschaffing van gereguleerde energieprijzen 

voor consumenten rekening moet worden gehouden met de werkelijke mate van 

concurrentie op de markt;"  

2e deel: merkt voorts op dat de strategie voor de energie-unie moet verzekeren dat 

consumenten toegang hebben tot veilige en duurzame energie tegen betaalbare 

prijzen;" zonder de woorden "de strategie voor de energie-unie" 

3e deel: "de strategie voor de energie-unie" 

 

 
PPE, S&D: 

§ 9 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "en niet op basis van wetenschappelijike gegevens 

is vastgesteld", " herinnert eraan dat het streefcijfer van 10 % oorspronkelijk is 

vastgesteld in 2002, uitgaande van de geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit op 

dat moment; erkent dat het streefcijfer van 10 % weliswaar belangrijk is, maar niets 

zegt over de omvang van de elektriciteitsstromen tussen landen en evenmin over de 

kwaliteit, zoals de beschikbaarheid van de bestaande interconnectie-infrastructuur of 

van de bestaande nationale infrastructuur tussen de interconnectors;"  "is daarom van 

mening dat één streefcijfer voor interconnectie op basis van de geïnstalleerde 

stroomopwekkingscapaciteit als zodanig niet geschikt is voor alle lidstaten;" en "op 

middellange termijn, en zeker" 

2e deel: "en niet op basis van wetenschappelijike gegevens is vastgesteld" 

3e deel: "herinnert eraan dat het streefcijfer van 10 % oorspronkelijk is vastgesteld in 2002, 

uitgaande van de geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit op dat moment; erkent 

dat het streefcijfer van 10 % weliswaar belangrijk is, maar niets zegt over de 

omvang van de elektriciteitsstromen tussen landen en evenmin over de kwaliteit, 

zoals de beschikbaarheid van de bestaande interconnectie-infrastructuur of van de 

bestaande nationale infrastructuur tussen de interconnectors;" 

\4e deel: "is daarom van mening dat één streefcijfer voor interconnectie op basis van de 

geïnstalleerde stroomopwekkingscapaciteit als zodanig niet geschikt is voor alle 

lidstaten;" 

5e deel: "op middellange termijn, en zeker" 
 

Diversen: 

Amendement 2 is niet-ontvankelijk verklaard. 
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23. Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit 

Verslag: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 655, 33, 4 

2/HS + 528, 118, 34 

3/HS + 380, 290, 8 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 556, 129, 6 

2/HS + 365, 305, 8 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 154, 526, 11 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

na visum 7 1 PPE, S&D  +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 607, 68, 16 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 4 (2e deel), 23 (1e deel), 27, 28 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 33, overwegingen D, E 

PPE: § 36, overwegingen O, X 
 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_NL.doc 32 PE 573.975 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 4 

1e deel: "onderstreept het belang van de faciliteit, in het bijzonder in tijden van crisis, bij het 

openen van financieringsmogelijkheden voor werklozen en kansarmen;" 

2e deel: "benadrukt dat, met name gezien de huidige migratie- en asielcrisis, 

microfinanciering kan fungeren als fundamentele steun voor vluchtelingen en 

migranten om toegang te krijgen tot de Europese arbeidsmarkt;" 

 
§ 23 

1e deel: "verzoekt de Commissie bij de toegang tot microfinanciering te streven naar 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen en in de toekomst hetzelfde streefpercentage 

voor mannelijke en vrouwelijk ondernemers te hanteren;"  

2e deel: "verzoekt de Commissie en de lidstaten MFI's aan te moedigen specifieke 

strategieën voor vrouwen en vrouwelijk ondernemerschap te hanteren, onder andere 

in de vorm van samenwerking met verenigingen en organisaties die op dit gebied 

actief zijn;" 

 
§ 24 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "vrouwelijke", "specifiek op vrouwen gerichte" en 

"teneinde bij de toegang tot microfinanciering tot een beter genderevenwicht te 

komen" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 25 

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

2e deel: deze woorden 

 
§ 26 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "onderkent het belang van de nagestreefde 

verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers;" en "overigens" 

2e deel: deze woorden 

 
PPE: 

§ 28 

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

2e deel: deze woorden 

 
§ 34 

1e deel: "juicht het toe dat in het kader van EaSI de mogelijkheid bestaat capaciteitsopbouw 

bij MFI's en technische bijstand aan MFI's te financieren ter ondersteuning van hun 

professionalisering, hun dienstverlening en de verzameling en verwerking van 

gegevens met het oog op een betere feedback over de faciliteit;" 

2e deel: "stelt daarom voor een website op te zetten waar projecten kunnen worden 

gepresenteerd en ingezien, alsook een EU-gegevensbank met informatie over 

kredieten en eventueel de mogelijkheid om mogelijke belemmeringen (ook en vooral 

van bureaucratische aard) te melden;" 

 
overw W 

1e deel: "overwegende dat dit instrument nog weinig bekendheid geniet onder de mogelijke 

begunstigden," 

2e deel: "zoals blijkt uit het feit dat er minder microkredieten zijn verstrekt dan in de 

doelstellingen was voorzien;" 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_NL.doc 33 PE 573.975 

PPE, ECR: 

§ 27 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "migranten" en "vluchtelingen" 

2e deel: "migranten" 

3e deel: "vluchtelingen" 
 

 

24. Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de 

meerjarenplannen 

Verslag: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 613, 20, 55 

2/HS - 303, 326, 60 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 304, 360, 24 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 402, 258, 20 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw S § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 403, 243, 36 

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw Y § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AA § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AG § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AJ 1 rapporteur  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 571, 6, 65 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§19, 21 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 20, overw G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 25 

1e deel: "is van mening dat de instandhoudingsdoelstelling die met het kader van technische 

maatregelen wordt nagestreefd, doeltreffender verwezenlijkt zou kunnen worden met 

maatregelen die gericht zijn op verbetering van het beheer van vraag en aanbod," 

2e deel: "met medewerking van producentenverenigingen;" 

 
ECR: 

§ 19 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "drie de belangrijkste" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 21 

1e deel: gehele tekst zonder "alle" 

2e deel: dit woord 

 
overw S 

1e deel: "overwegende dat de vaststelling van technische maatregelen op regionale basis 

moet plaatsvinden volgens het model dat de medewetgevers in het kader van het 

nieuwe GVB zijn overeengekomen," 

2e deel: "te weten de vaststelling door de Commissie van gedelegeerde handelingen op basis 

van gezamenlijke aanbevelingen van de betrokken lidstaten, die voldoen aan de 

normen en doelstellingen waartoe de medewetgevers hebben besloten of, indien de 

betrokken lidstaten binnen de vastgestelde termijn geen gezamenlijke aanbeveling 

indienen, op initiatief van de Commissie; dat het Parlement evenwel krachtens het 

Verdrag van Lissabon het recht behoudt om bezwaar te maken tegen gedelegeerde 

handelingen;" 

 
overw AA 

1e deel: "overwegende dat de GVB-hervorming aanlandingsverplichtingen heeft ingevoerd" 

2e deel: "en flexibiliteit, uitzonderingen en financiële ondersteuning heeft geboden in het 

kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV);" 
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PPE: 

overw V 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden: "zoals drijfnetten" 

2e deel: deze woorden 

 


