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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. Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en 

antiontwijkingsmechanisme ***I 

Verslag: Helmut Scholz (A8-0364/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 577, 11, 52 

 

 

2. Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme ***I 

Verslag: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 623, 9, 60 

 

 

3. Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen 

verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011 

Ontwerpresolutie: B8-0168/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0168/2016 (Commissie PETI) 

een enkele stemming  +  
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4. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een 

vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 

Ontwerpresolutie: B8-0133/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0133/2016 (Commissie ENVI) 

na § 3 3 ENF HS - 85, 520, 94 

overw B 1rev Verts/ALE  -  

na over E 2 ENF HS - 80, 571, 50 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 427, 237, 35 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 2, 3, eindstemming 

Verts/ALE: eindstemming 
 

 

5. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een 

vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 × MON 

89788 

Ontwerpresolutie: B8-0134/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0134/2016 (Commissie ENVI) 

na § 3 3 ENF HS - 78, 532, 90 

overw B 1rev Verts/ALE  -  

na overw E 2 ENF HS - 80, 574, 48 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 433, 234, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 2, 3, eindstemming 

Verts/ALE: eindstemming 
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6. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een 

vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 × MON 

89788 

Ontwerpresolutie: B8-0135/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0135/2016 (Commissie ENVI) 

na § 3 3 ENF HS - 78, 539, 84 

overw B 1rev Verts/ALE  -  

na overw E 2 ENF HS - 78, 581, 42 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 433, 232, 35 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 2, 3, eindstemming 

Verts/ALE: eindstemming 
 

 

7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte 

personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) 

Ontwerpresolutie: B8-0040/2016 (gekwalificeerde meerderheid) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0040/2016 (Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 317, 323, 61 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, EFDD, ENF: eindstemming 

  

  

  

8. Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten 

(TiSA) 

Verslag: Viviane Reding (A8-0009/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 64 ENF  -  

20rev GUE/NGL HS - 116, 517, 71 

§ 1, sub a, na punt i 66 Verts/ALE HS - 261, 387, 49 

§ 1, sub a, punt ii 21 GUE/NGL  -  

§ 1, sub a, punt iii 22 GUE/NGL HS - 227, 350, 125 

§ 1, sub a, na punt vi 23 GUE/NGL HS - 298, 367, 38 

§ 1, sub a, na punt vii 24 GUE/NGL  -  

§ 1, sub a, na punt viii 3= 

25= 

EFDD 

GUE/NGL 

HS + 362, 334, 5 

26 GUE/NGL HS - 307, 363, 32 

§ 1, sub a, na punt ix 27 GUE/NGL  -  

§ 1, sub b, punt i 28 GUE/NGL  -  

4 EFDD ES - 341, 349, 8 

§ 1, sub b, punt ii § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 1, sub b, punt iv 65 Verts/ALE HS - 205, 343, 154 

29 GUE/NGL HS - 326, 344, 32 

5 EFDD ES + 345, 343, 11 

§ 1, sub b, punt v § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1, sub b, punt vi 30 GUE/NGL  -  

§ 1, sub b, na punt xi 6 EFDD  -  

§ 1, sub b, na punt xii 31 GUE/NGL HS - 285, 349, 68 

32 GUE/NGL  -  

§ 1, sub c, punt i 33 GUE/NGL  -  

§ 1, sub c, punt vi 54 ECR HS - 153, 534, 16 

§ 1, sub c, punt vii 34 GUE/NGL  -  

§ 1, sub c, na punt viii 35 GUE/NGL  -  

§ 1, sub c, punt ix § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 517, 122, 54 

§ 1, sub d, punt i 36 GUE/NGL HS + 338, 335, 28 

§ 1, sub d, punt iii 37 GUE/NGL HS - 279, 357, 66 

§ 1, sub d, punt v § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 1, sub d, na punt vii 38 GUE/NGL HS - 156, 511, 34 

§ 1, sub e, punt i 39 GUE/NGL HS - 179, 516, 7 

§ 1, sub e, na punt vii 40 GUE/NGL HS - 325, 340, 35 

§ 1, sub f, punt ii 41 GUE/NGL HS - 85, 605, 13 

§ 1, sub f, punt vi 42 GUE/NGL HS - 153, 531, 16 

§ 1, sub f, punt vii 43 GUE/NGL  -  

§ 1, sub g, na punt i 44 GUE/NGL HS - 327, 342, 33 

§ 1, sub g, na punt iii 45 GUE/NGL HS + 337, 329, 29 

§ 1, sub g, na punt vi 46 GUE/NGL HS - 111, 575, 16 

§ 1, sub g, punt ix § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 1, sub g, punt x 47 GUE/NGL  -  

§ 1, sub h, na punt iii 48 GUE/NGL  -  

§ 1, sub h, punt iv 49 GUE/NGL ES - 255, 374, 69 

§ 1, sub h, na punt iv 50 GUE/NGL HS - 157, 506, 39 

§ 1, sub h, punt vi 51 GUE/NGL  -  

§ 1, sub i, punt v 53 GUE/NGL HS - 176, 480, 46 

7 EFDD  -  

§ 1, sub i, na punt vi 52 GUE/NGL HS - 145, 355, 202 

§ 2 8 EFDD  ↓  

Na § 2 68 Verts/ALE HS - 309, 339, 47 

na visum 11 9 GUE/NGL ES - 314, 351, 31 

overw A 55 ENF  -  

na overw A 10 GUE/NGL  -  

overw C 56 ENF  -  

11 GUE/NGL  -  

na overw C 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL HS - 295, 358, 49 

14 GUE/NGL  -  

overw D 57 ENF  -  

overw E 58 ENF  -  

overw F 15 GUE/NGL  -  

overw G 59 ENF  -  

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw H 60 ENF  -  

overw I 61S ENF  -  

17 GUE/NGL  -  

na overw I 2 EFDD  -  

18 GUE/NGL  -  

na overw K 1 EFDD HS - 42, 652, 7 

overw M 62 ENF  -  

69 GUE/NGL  -  

na overw M 19 GUE/NGL  -  

overw O 63 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 532, 131, 36 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 65, 66, 68 

S&D: amendementen 1, 54 

EFDD: amendement 1 

GUE/NGL: amendementen 13, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

50, 52, 53 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 1, sub d, punt v 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 1, sub c, punt ix 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en door een ruime definitie van 

telecommunicatiediensten te omarmen die alle soorten van netwerk omvat; een 

gelijk speelveld voor alle operatoren te waarborgen en ervoor te zorgen dat 

ondernemingen uit derde landen met oligopolistische markten niet profiteren van de 

versnippering op de EU-markt;" 

2e deel: deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 1, sub b, punt ii 

1e deel: "te zorgen voor wederkerigheid op alle niveaus; het gebruik te steunen van 

horizontale verbintenisgerelateerde bepalingen als middel om een 

gemeenschappelijk ambitieniveau te kiezen, onverminderd de rechten en plichten uit 

hoofde van de artikelen XVI en XVII van de GATS, en erop te letten dat dergelijke 

minimumvereisten als duidelijke parameters zouden dienen voor landen die in 

deelname geïnteresseerd zijn;" 

2e deel: "in overeenstemming met artikel IV van de GATS te voorzien in flexibiliteit voor 

ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen bij het onderschrijven van het 

ambitieniveau van de overeenkomst; ervoor te zorgen dat de overeenkomst een 

gelijk speelveld probeert te creëren in de dienstensector en nieuwe markten te 

openen voor dienstverrichters uit de EU;" 

 
§ 1, sub b, punt v 

1e deel: "beperkte verbintenissen aan te gaan voor Modus 1, met name op het gebied van 

digitale diensten, financiële diensten en wegvervoer, om regelgevingsarbitrage en 

sociale dumping te voorkomen;" 

2e deel: "daarentegen ambitieuze verbintenissen aan te gaan en offensieve belangen te 

erkennen op het gebied van telecommunicatiediensten via satelliet, maritieme 

diensten en herverzekering; te erkennen dat dergelijke verbintenissen slechts vrucht 

kunnen dragen in een naar behoren gereguleerde omgeving;" 

3e deel "te zorgen dat de EU-regelgeving volledig wordt nageleefd en wordt afgedwongen 

ten aanzien van buitenlandse dienstverrichters wanneer een onderneming vanuit het 

buitenland diensten levert aan EU-consumenten en bepalingen op te nemen ter 

waarborging van gemakkelijke verhaalsmogelijkheden voor consumenten; 

tegelijkertijd aan te geven wat de uitdagingen zijn waarmee consumenten worden 

geconfronteerd wanneer ze met in derde landen gevestigde dienstverrichters te 

maken hebben, de consumenten van richtsnoeren te voorzien met betrekking tot hun 

verhaalrecht in dergelijke omstandigheden en zo nodig concrete maatregelen voor te 

stellen;" 

 
§ 1, sub g, punt ix 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en niet-discriminerende" 

2e deel: deze woorden 
 

Diversen 

Amendementen 67 en 70 zijn ingetrokken. 
 

 

9. Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 

Ontwerpresoluties: B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016 

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

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-0148/2016  EFDD  -  

Ontwerpresolutie B8-0150/2016 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 647, 17, 27 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 654, 31, 8 

§ 3 2S ECR HS - 159, 535, 3 

10 PPE ES - 323, 364, 5 

na § 3 3 ECR  -  

12 PPE so   

1/ES - 339, 350, 8 

2 ↓  

11 PPE so   

1 +  

2/ES - 294, 390, 5 

13 PPE  -  

15 PPE so   

1 +  

2/ES - 338, 339, 19 

16 PPE ES + 452, 241, 2 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 349, 333, 13 

§ 5 4 ECR  -  

17 PPE  +  

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

opmerkingen 

tekst 
1 ↓  

2/ES ↓  

na § 6 5 ECR HS - 310, 342, 42 

14 PPE ES - 302, 342, 50 

6 ECR HS + 347, 320, 28 

visum 10 7S PPE  -  

na visum 10 8 PPE  +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 639, 19, 38 

overw D 9S PPE  -  

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 625, 37, 33 

na overw F 1 ECR HS - 304, 340, 53 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 337, 286, 73 

Ontwerpresolutie B8-0163/2016 (PPE) 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

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

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-0164/2016  ECR HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

B8-0150/2016 

ECR: 

 

amendementen 1, 5, 6, §§ 4 (2e deel), 5 (2e deel), eindstemming  

S&D: 

 

overwegingen A, F, §§ 1, 2, amendement 2 

 

B8-0163/2016 

ECR: 

 

§ 8 

S&D: 

 

overweging A 

 

B8-0164/2016 

ECR: 

 

eindstemming 

 

Verzoeken om aparte stemming 

B8-0163/2016 

S&D: 

 

§§ 5, 6 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

B8-0150/2016 

 
ECR: 

§ 4 

1e deel: "is verheugd over de benadering van de Commissie zoals uiteengezet in 

bovengenoemd werkdocument van de diensten van de Commissie over strategisch 

engagement voor gendergelijkheid," 

2e deel: "maar betreurt het gebrek aan concrete criteria en een specifieke begroting, zonder 

welke vooruitgang bij de verwezenlijking van doelen en indicatoren meetbaar noch 

haalbaar is;" 

 
§ 5 

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

2e deel: dit woord 
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S&D: 

amendement 11 

1e deel: "is tevreden met het feit dat de Commissie haar routekaart met als titel "Nieuwe start 

om de uitdagingen van de combinatie werk en gezin bij werkende gezinnen aan te 

pakken", een pakket met wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen, in augustus 

2015 heeft gepubliceerd;" 

2e deel: "merkt op dat de openbare raadpleging die met de sociale partners op 11 november 

2015 is gestart, op 4 januari 2016 werd afgerond;" 

 
amendement 12 

1e deel: "is tevreden met de zeer praktische en concrete benadering van de Commissie, 

aangezien in het in december 2015 gepubliceerde werkdocument van de diensten 

van de Commissie getiteld "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-

2019" duidelijke en meetbare streefdoelen worden bepaald,"  

2e deel: "hoewel het document de vorm heeft van een intern document en niet die van een 

volwaardige mededeling;" 

 
amendement 15 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "voor de omzetting, tenuitvoerlegging en 

beoordeling van de bestaande wetgeving en beleidsinstrumenten ter" 

2e deel: deze woorden 

 
B8-0163/2016 

 
§ 3 

1e deel: "is tevreden met het feit dat de Commissie haar routekaart met als titel "Nieuwe start 

om de uitdagingen van de combinatie werk en gezin bij werkende gezinnen aan te 

pakken", een pakket met wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen, in augustus 

2015 heeft gepubliceerd;" 

2e deel: "merkt op dat de openbare raadpleging die met de sociale partners op 11 november 

2015 is gestart, op 4 januari 2016 werd afgerond;" 

 
§ 4 

1e deel: "is tevreden met de zeer praktische en concrete benadering van de Commissie, 

aangezien in het in december 2015 gepubliceerde werkdocument van de diensten 

van de Commissie getiteld "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-

2019" duidelijke en meetbare streefdoelen worden bepaald," 

2e deel: "hoewel het document de vorm heeft van een intern document en niet die van een 

volwaardige mededeling;" 

 
§ 7 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "voor de omzetting, tenuitvoerlegging en 

beoordeling van de bestaande wetgeving en beleidsinstrumenten ter" 

2e deel: deze woorden 
 

Diversen 

Monika Vana en Jordi Sebastià (Verts/ALE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-

0150/2016. 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Michaela Šojdrová, Elisabeth Morin-Chartier, Barbara Matera, Milan 

Zver, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel en Ildikó 

Gáll-Pelcz (PPE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0163/2016. 

 


