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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. De mensenrechtensituatie op de Krim, met name van de Krim-Tataren 

Ontwerpresoluties: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, 

B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 472, 79, 33 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 16, 17 
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Diversen 

Andrej Plenković diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 7 van gezamenlijke 

ontwerpresolutie RC-B8-0173/2016: 

"7.  verzoekt de Russische Federatie en de de facto plaatselijke autoriteiten van de Krim, die gehouden 

zijn aan het internationale humanitaire recht en de internationale mensenrechtenwetgeving, 

vertegenwoordigers en onafhankelijke deskundigen van de OVSE, de Verenigde Naties en de Raad 

van Europa, alsook mensenrechten-ngo's en media die het gebied willen bezoeken om de situatie in de 

Krim te beoordelen en er verslag over uit te brengen, onbeperkte toegang tot het schiereiland te geven; 

verzoekt de Raad en de EDEO met het oog hierop druk op Rusland uit te oefenen; verwelkomt het 

besluit van de secretaris-generaal van de Raad van Europa zijn speciale afgezant voor de 

mensenrechten naar de Krim te sturen, hetgeen het eerste bezoek na de Russische annexatie was, op 

basis waarvan de situatie ter plekke naar verwachting aan een nieuwe beoordeling kan worden 

onderworpen; is benieuwd naar zijn bevindingen; benadrukt dat elke internationale aanwezigheid op 

het terrein met Oekraïne moet worden gecoördineerd;" 
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2. Bahrein: het geval Mohammed Ramadan 

Ontwerpresoluties: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, 
B8-0197/2016, B8-0198/2016  

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw L 1 GUE/NGL  -  

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: overw A 

PPE: § 3, overw O 
 

Diversen 

Mara Bizzotto is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0174/2016. 
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3. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong 

Ontwerpresoluties: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, 
B8-0187/2016, B8-0193/2016  

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0175/2016  

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

na § 7 1 GUE/NGL HS - 278, 322, 11 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
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4. Voortgangsverslag 2015 over Servië 

Ontwerpresolutie: B8-0166/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0166/2016  

(Commissie AFET) 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 12 2 Verts/ALE HS + 291, 233, 97 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 27 1 ALDE  +  

na § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 498, 66, 70 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 2 

ENF, ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 30 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "4 000" en "die momenteel een ware plaag zijn voor 

het land en de bevolking in Servië" 

2e deel: deze woorden 

 
ECR: 

§ 18 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "is verheugd over de geslaagde Pride Mars van 

20 september 2015; benadrukt echter dat discriminatie en geweld ten aanzien van 

LGBTI's nog steeds een punt van zorg zijn; moedigt de regering in dit verband aan 

Aanbeveling CM/Rec(2010)5 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa 

aan de lidstaten op te volgen;" 

2e deel: deze woorden 
 

 

5. Europees integratieproces van Kosovo 

Ontwerpresolutie: B8-0167/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0167/2016  

(Commissie AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  



 

P8_PV(2016)02-04(VOT)_NL.doc 8 PE 576.684 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 26 2 PPE HS + 331, 250, 58 

na § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

visum 2 3 GUE/NGL ES - 131, 450, 54 

overw B 5 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 403, 130, 104 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: eindstemming 

PPE: amendement 2 

ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 10, 14, 17, 20, 23 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 10 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "doet een beroep op de Commissie om haar 

werkzaamheden inzake het visumliberaliseringsproces voor Kosovo te intensiveren; 

is bereid zijn goedkeuring te hechten aan de visumvrije regeling voor Kosovo en 

roept de Raad op snel hetzelfde te doen, zodra de Commissie op korte termijn heeft 

vastgesteld dat aan alle technische criteria is voldaan;" en "verzoekt alle EU-

instellingen, en met name de Commissie, het visumliberaliseringsproces voor 

Kosovo te bespoedigen, en dringt er bij de Kosovaarse autoriteiten op aan hun 

toezeggingen na te komen en de resterende benchmarks ten uitvoer leggen, opdat 

Kosovo in de loop van 2016 tot de visumvrije regeling kan toetreden waardoor de 

bevolking van Kosovo dichter bij de EU zal worden gebracht;" 

2e deel: "doet een beroep op de Commissie om haar werkzaamheden inzake het 

visumliberaliseringsproces voor Kosovo te intensiveren; is bereid zijn goedkeuring 

te hechten aan de visumvrije regeling voor Kosovo en roept de Raad op snel 

hetzelfde te doen, zodra de Commissie op korte termijn heeft vastgesteld dat aan alle 

technische criteria is voldaan;" 

3e deel: "verzoekt alle EU-instellingen, en met name de Commissie, het 

visumliberaliseringsproces voor Kosovo te bespoedigen, en dringt er bij de 

Kosovaarse autoriteiten op aan hun toezeggingen na te komen en de resterende 

benchmarks ten uitvoer leggen, opdat Kosovo in de loop van 2016 tot de visumvrije 

regeling kan toetreden waardoor de bevolking van Kosovo dichter bij de EU zal 

worden gebracht;" 

 
§ 14 

1e deel: "juicht voorts toe dat de wet betreffende bescherming tegen discriminatie in mei 

2015 is aangenomen en dat de ombudsman het mandaat heeft gekregen op te treden 

als gelijkheidsorgaan; blijft bezorgd over de geringe aanpak van en onderzoek naar 

de haatpropaganda die met name gericht is op de LGBTI-gemeenschap en 

minderheidsgroepen;" 

2e deel: "spoort de Groep voor advies en coördinatie voor de rechten van de LGBTI-

gemeenschap ertoe aan dergelijke gevallen op de voet te volgen;" 
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Diversen 

Ulrike Lunacek diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 6: 

"6. neemt kennis van het besluit van het constitutioneel hof ten aanzien van de tenuitvoerlegging van 

de Vereniging van Servische gemeenten; dringt aan op volledige en gemotiveerde tenuitvoerlegging 

van de gesloten overeenkomsten; dringt aan op eerbiediging van de rechtsstaat en betreurt dat 

oppositiekrachten geen gebruik hebben gemaakt van de opschorting om de parlementaire dialoog te 

hervatten, en moedigt alle politieke krachten aan om constructief te handelen in het belang van hun 

land, hun democratische instellingen en hun burgers; is van mening dat volledige eerbiediging van de 

regels van de democratie, de politieke dialoog en onbelemmerde parlementaire werkzaamheden een 

essentiële voorwaarde vormt voor de uitvoering van alle aspecten van de hervormingsagenda van 

Kosovo; veroordeelt met klem gewelddadige belemmeringen in het parlement, vraagt verdere 

gewelddadige protesten in het parlement te voorkomen, en benadrukt dat gekozen parlementsleden 

met volledige eerbiediging van de instelling moeten vergaderen en debatteren over kwesties; 

benadrukt dat de regering de resoluties en besluiten van het parlement moet eerbiedigen en, zoals 

vastgesteld door het wetgevend orgaan, moet rapporteren alvorens een besluit te nemen over de 

ondertekening van overeenkomsten met andere staten; is in dit verband ingenomen met het terdege 

voorbereide voorstel van 20 november 2015 van twee Kosovaarse parlementsleden uit respectievelijk 

de huidige coalitie en de oppositie; roept alle politieke actoren op de politieke dialoog te hervatten om 

de impasse te doorbreken en een haalbare oplossing te vinden die het mogelijk maakt de normale 

werking van het parlement van Kosovo te herstellen; vraagt alle Kosovaarse leiders deze situatie met 

bijzonder veel gewichtigheid te benaderen en hun verantwoordelijkheid te nemen, met inachtneming 

van het feit dat het parlement is verkozen door het volk van Kosovo, voor het volk van Kosovo; maakt 

zich ernstige zorgen over de herhaaldelijke uitingen van geweld en verzoekt de 

rechtshandhavingsinstanties bij hun werkzaamheden de wettelijke procedures volledig te eerbiedigen; 

neemt met bezorgdheid kennis van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de arrestatie van sommige 

parlementsleden en verzoekt om een onderzoek naar de eventuele overschrijding van bevoegdheden 

bij de arrestaties; dringt er bij het parlement van Kosovo op aan de regels omtrent de opheffing van de 

onschendbaarheid van de leden te verduidelijken; neemt kennis van het verzoek van de ombudsman 

aan het openbaar ministerie in Pristina om een onderzoek in te stellen naar de politie-interventie van 

28 november 2015; " 
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6. Situatie in Libië 

Ontwerpresoluties: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, 

B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0146/2016  

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

na § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 489, 132, 16 

2/HS + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 477, 131, 32 

na § 13 1 ENF HS - 169, 432, 34 

na § 15 9 EFDD  -  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw B 2 GUE/NGL  -  

na overw B 3 GUE/NGL  -  

na overw K 7 EFDD  -  

na overw O 10 EFDD  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 478, 81, 81 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: amendement 1, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 12 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 6 

1e deel: "veroordeelt de ontwrichtende terroristische aanslagen van Da'esh op de Libische 

bevolking en Libische minderheden en op de olie-infrastructuur in Al-Sidra en Ras 

Lanuf, alsook alle pogingen om het stabilisatieproces in het land te verstoren;" 

2e deel: "dringt aan op een internationale coalitie ter bestrijding van de groeiende 

aanwezigheid van Da'esh in Libië, die niet alleen een bedreiging vormt voor Libië en 

de naburige landen in de Sahel en de Sahara, maar ook voor de EU;" 

 
§ 11 

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

2e deel dit woord 
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Verts/ALE: 

overw A 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "voor de oppositiebewegingen" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Marie-Christine Vergiat (GUENGL-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie 

B8-0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Insulaire gebieden 

Ontwerpresolutie: B8-0165/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0165/2016  

(Commissie REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

na § 5 1 GUE/NGL HS + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR ES + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6S ECR  -  

overw A 7 PPE  +  

overw E 8 PPE  +  

overw F 9 PPE  +  

overw H 2 ECR  +  

overw J 10 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
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8. De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESIF) 

Ontwerpresolutie: B8-0171/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0171/2016  

(Commissie REGI) 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 2 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "herprogrammeringen van de ESI-fondsen moeten 

plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften van de GB-verordening en 

dat" 

2e deel deze woorden 
 

 

9. Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS 

Ontwerpresoluties: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, 
B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 10 
 

Diversen 

Bas Belder (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0149/2016 en van ontwerpresolutie B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (S&D-Fractie), Mara Bizzotto en Mario Borghezio zijn medeondertekenaar van 

gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0161/2016. 

 


