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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. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo *** 

Aanbeveling: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Benoeming van de leden van de enquêtecommissie naar emissiemetingen in 

de automobielsector 

Voorstel van de Conferentie van  voorzitters 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

3. Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden 

met Georgië, Moldavië en Oekraïne 

Ontwerpresoluties: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016, B8-0077/2016, B8-

0078/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

na § 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 15 5 GUE/NGL HS - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

na § 29 11 GUE/NGL ES - 102, 488, 71 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES - 300, 349, 14 

na § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL HS - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

na § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL HS - 139, 510, 14 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 468, 166, 27  

mondeling 

gewijzigd 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw B 1 GUE/NGL  +  

overw C 2 GUE/NGL HS - 126, 505, 35 

na overw C 3 GUE/NGL  -  

na overw E 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1e deel: "is ingenomen met de inwerkingtreding van de DCFTA EU-Oekraïne op 1 januari 

2016; vindt het echter kwalijk dat de Russische Federatie haar 

vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne unilateraal heeft opgeschort, zware 

handelsbeperkingen heeft opgelegd voor Oekraïense exportproducten naar Rusland, 

en de doorvoer van goederen naar derde landen belemmert, hetgeen in strijd is met 

de verdragen van de Wereldhandelsorganisatie en andere bilaterale 

handelsverdragen;" 

2e deel: "dringt er bij de EU op aan Oekraïne te steunen bij huidige en toekomstige twisten 

met Rusland binnen de WTO," 

3e deel: "door zich als derde partij in zaken te voegen" 
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Diversen 

Michael Gahler diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 26: 

"26. verheugt zich over de totstandkoming van een nieuwe regering na een lange periode van impasse 

en mislukte pogingen om een nieuwe regering te vormen op 4 en 13 januari 2016;  dringt er bij de 

politieke actoren in Moldavië op aan onmiddellijk vaart te zetten achter het hervormingsproces, in het 

belang van de hele Moldavische bevolking en ook om te voldoen aan de eisen van de Wereldbank en 

het Internationale Monetaire Fonds (IMF);  pleit voor het vermijden van de grimmige geopolitieke 

gevolgen van een verdere politieke crisis en herinnert de Moldavische partijen aan de noodzaak om de 

politieke stabiliteit te versterken zodat een duurzaam succes van de hervormingen kan worden 

gegarandeerd en hoopt dat de nieuwe regering aanzienlijke resultaten zal kunnen boeken;" 

 

Knut Fleckenstein diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 44: 

"44. neemt kennis van het op stapel staande Nederlandse raadplegende referendum over de 

AA/DCFTA tussen de EU en de Oekraïne zal worden gehouden; vertrouwt erop dat de beslissing van 

de Nederlanders zal worden genomen op grond van de voordelen van de overeenkomst, en dat de 

concrete effecten voor de EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder op waarde worden 

geschat;" 

 

Javier Nart (ALDE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-0068/2016. 
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4. Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) 

Ontwerpresoluties: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-

0059/2016, B8-0060/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL HS - 110, 527, 25 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as/E

S 

+ 492, 169, 0 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 480, 162, 23 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 385, 260, 17 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 396, 234, 36 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 371, 250, 44 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 448, 181, 36 

2/HS + 380, 243, 41 

3/HS + 381, 247, 39 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 406, 212, 51 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ 3, 8, 11, 12, 18, eindstemming 

GUE/NGL: amendement 1, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 6, 7, 17, overw I 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overw H 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden: "actiever moeten worden in het veiligheids- en 

defensiebeleid en de uitvoering van alle in de Verdragen verankerde bepalingen 

inzake het veiligheids- en defensiebeleid moeten bevorderen, met inbegrip van de 

bepalingen over" en "overwegende dat de EU-instellingen alle lidstaten moeten 

ondersteunen bij hun inspanningen om die bepalingen volledig uit te voeren;" 

2e deel: "actiever moeten worden in het veiligheids- en defensiebeleid en de uitvoering van 

alle in de Verdragen verankerde bepalingen inzake het veiligheids- en defensiebeleid 

moeten bevorderen, met inbegrip van de bepalingen over" 

3e deel: "overwegende dat de EU-instellingen alle lidstaten moeten ondersteunen bij hun 

inspanningen om die bepalingen volledig uit te voeren;" 
 

Diversen 

Ulrike Lunacek en Jeroen Lenaers (PPE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie RC-

B8-0045/2016. 
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5. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 

Ontwerpresoluties: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-

0065/2016, B8-0066/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenllijke ontwerpresolutie RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE ES - 307, 320, 28 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 530, 131, 5 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 523, 131, 12 

3/HS + 527, 96, 37 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 352, 274, 38 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 515, 135, 16 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 548, 21, 98 

2/HS + 485, 100, 75 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 552, 46, 65 

2/HS + 476, 119, 58 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 473, 127, 62 

§ 86 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 614, 30, 22 

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 360, 274, 33 

overw H 1 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 335, 230, 102 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: § 86 

S&D: §§ 38, 45, 46, eindstemming 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 29 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en klimaatverandering" 

2e deel: deze woorden 
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§ 31 

1e deel: "herinnert eraan dat alle landen verplicht zijn de mensenrechten van alle personen 

binnen hun rechtsgebied te eerbiedigen en te beschermen, ongeacht hun nationaliteit 

of herkomst en ongeacht hun immigratiestatus; herinnert eraan dat een wereldwijde 

strategie inzake migratie nauw verbonden is met het humanitaire en 

ontwikkelingsbeleid, met inbegrip van de totstandbrenging van humanitaire 

corridors en de afgifte van humanitaire visa; herhaalt zijn verzoek om ervoor te 

zorgen dat alle samenwerkings- en overnameovereenkomsten met derde landen op 

het gebied van migratie stroken met het internationaal recht; herinnert eraan dat de 

terugkeer van migranten met volledige eerbiediging van hun rechten moet verlopen, 

op basis van beslissingen met kennis van zaken en alleen wanneer de bescherming 

van hun rechten gewaarborgd is in hun land; verzoekt regeringen een einde te maken 

aan de willekeurige arrestatie en willekeurige opsluiting van migranten; spreekt zijn 

bezorgdheid uit over de discriminatie van migranten en vluchtelingen, alsook over 

de schendingen van hun rechten;" zonder de woorden "met inbegrip van de 

totstandbrenging van humanitaire corridors en de afgifte van humanitaire visa;" 

2e deel: "met inbegrip van de totstandbrenging van humanitaire corridors en de afgifte van 

humanitaire visa;" 

3e deel: "roept de VN-lidstaten, waaronder de EU-lidstaten, in dit verband op tot de 

eerbiediging van het recht om asiel aan te vragen en te genieten;" 

 
§ 32 

1e deel: "is verheugd over de Overeenkomst van Parijs in het kader van het Raamverdrag van 

de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC), waarin aandacht wordt besteed aan 

aanpassing, mitigatie, ontwikkeling en overdracht van technologie en 

capaciteitsopbouw; roept alle verdragsluitende landen op hun toezeggingen gestand 

te doen;" 

2e deel: "betreurt dat in het UNFCCC niet wordt verwezen naar de Universele Verklaring van 

de rechten van de mens en dringt erop aan dat al het UNFCCC-beleid en alle 

UNFCCC-maatregelen op mensenrechten worden gebaseerd;" 

 
PPE: 

§ 38 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "seksuele en reproductieve gezondheids-" en 

"seksuele en reproductieve gezondheids-" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 45 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en genderidentiteit" 

2e deel: deze woorden 
 

Diversen 

Davor Ivo Stier (PPE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0050/2016. 
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6. Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 11 PPE so   

1/ES + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE ES - 249, 388, 19 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 509, 109, 22 

2/ES - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 8 6 Verts/ALE ES + 565, 85, 4 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 378, 275, 8 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 527, 115, 14 

2/HS + 529, 112, 8 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 532, 113, 7 

2/HS - 315, 326, 12 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 579, 56, 16 

2/HS + 343, 287, 9 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE ES - 301, 331, 9 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 273, 353, 8 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E 1 Verts/ALE ES + 324, 284, 20 

na overw K 2 Verts/ALE  -  

overw O 10 PPE  -  

overw Q 3 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 428, 173, 30 

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AG § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 481, 67, 44 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 12, 23 en 24 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: §§ 5, 6, overw Q 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 21 

1e deel: "betreurt dat het Handvest van de grondrechten niet in alle lidstaten is aangenomen 

en dat de tenuitvoerlegging ervan onduidelijk en tot op zekere hoogte onbevredigend 

is voor een groot aantal burgers; betreurt eveneens dat het Handvest van de 

grondrechten nog niet door de EU is aangenomen zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, 

van het VEU en dat de Europese burgers niet voldoende op de hoogte zijn van de 

procedures die hiervoor bestaan;" 

2e deel: "betreurt de strikte uitlegging door de Europese Commissie van artikel 51 van het 

Handvest van de grondrechten, waarin wordt bepaalt dat de bepalingen van het 

Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie 

met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij 

het EU-recht ten uitvoer brengen, tot de lidstaten; herinnert eraan dat de Europese 

Commissie vaak heeft verklaard dat het haar onmogelijk was om op te treden op het 

gebied van de grondrechten, wanneer de commissie haar daarom had verzocht, 

vanwege artikel 51 van het Handvest van de grondrechten; onderstreept dat de 

verwachtingen van de burgers vaak verder gaan dan hetgeen op grond van de zuiver 

juridische bepalingen van het Handvest kan worden waargemaakt; verzoekt de 

Europese Commissie dichter bij de verwachtingen van de burgers te staan en een 

nieuwe aanpak te zoeken voor de uitlegging van artikel 51;" 

 
ALDE: 

§ 23 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "en de afwijzende houding" en "en de 

ondoorzichtige onderhandelingen" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 24 

1e deel: "wijst op het advies van de Commissie verzoekschriften inzake aanbevelingen aan 

de Europese Commissie voor de onderhandelingen over TTIP" en "waarop in vele 

ontvangen verzoekschriften werd aangedrongen" 

2e deel: "waarin zij het als ISDS bekendstaande instrument voor geschillenbeslechting 

afwijst" en "en betreurt dat het Europees burgerinitiatief tegen TTIP is verworpen" 

 
§ 29 

1e deel: Gehele tekst zonder het woord "nefaste" 

2e deel: dit woord 
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overweging AG 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "met concrete voorstellen" 

2e deel: deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 9 

1e deel: "verzoekt dat, omwille van de transparantie en in de geest van loyale samenwerking 

tussen de verschillende EU-instellingen, de Commissie de toegang tot documenten 

met alle toepasselijke informatie over EU-proefprocedures vergemakkelijkt, met 

name in het geval van ontvangen verzoekschriften, met inbegrip van de uitwisseling 

van vragen en antwoorden tussen de Commissie en de betreffende lidstaat,"  

2e deel: "ten minste wanneer de procedure is afgerond;" 

 
§ 35 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden: "en met de Commissie juridische zaken in het 

kader van het Europees burgerinitiatief "Een van ons"" 

2e deel: deze woorden 

 
overweging X 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat het besluit inzake de 

ontvankelijkheid veeleer aan dergelijke juridische en technische criteria moet 

voldoen, en niet mag worden bepaald door politieke beslissingen;" 

2e deel: deze woorden 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "door interne rapporteurs te benoemen" 

2e deel: deze woorden 

 
S&D: 

amendement 11 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden: "de naleving van de administratieve hervorming 

die de secretaris-generaal van het Europees Parlement in 2014 heeft doorgevoerd op 

grond waarvan" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 5 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden: "is eveneens van oordeel dat het Parlement de 

bijzondere verplichting heeft ervoor te zorgen dat het niet ongerechtvaardigd lang 

duurt voordat niet-ontvankelijke of ongegronde verzoekschriften als niet-

ontvankelijk worden aangemerkt of worden afgesloten;" en "daarbij" 

2e deel: deze woorden 
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7. EU-burgers, met name Italiaanse, Estse en Britse burgers, in detentie in 

India 

Ontwerpresoluties: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-
0096/2016, B8-0099/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0085/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Diversen 

 
Victor Negrescu (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0085/2016. 
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8. Ethiopië 

Ontwerpresoluties: B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-

0100/2016, B8-0121/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2016  

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

§ 16 1 GUE/NGL ES - 32, 41, 1 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Diversen 

Victor Negrescu (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0082/2016. 
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9. Noord-Korea 

Ontwerpresoluties: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-

0097/2016, B8-0098/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0083/2016  

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

§ 4 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 65, 2, 10 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 4 

1e deel: "is ervan overtuigd dat het nu tijd is dat de internationale gemeenschap concrete 

maatregelen treft om de straffeloosheid van de daders te beëindigen; eist dat degenen 

met de meeste verantwoordelijkheid voor de in de DVK gepleegde misdrijven tegen 

de menselijkheid ter verantwoording worden geroepen, voor het Internationaal 

Strafhof worden gebracht" 

2e deel: "en aan gerichte sancties worden onderworpen;" 
 

Diversen 

Victor Negrescu (S&D-Fractie) en Barbara Spinelli (GUE/NGL-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0083/2016. 

 


