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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. Machtiging van Oostenrijk tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot 

het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 *** 

Aanbeveling: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Overeenkomst EU-San Marino inzake de automatische uitwisseling van 

inlichtingen over financiële rekeningen * 

Verslag: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 607, 22, 18 

 

 

3. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst aangaande de bescherming van de 

financiële belangen van de Unie * 

Verslag: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 599, 26, 26 
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4. Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers 

tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I 

Verslag: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

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

opmerkingen 

gehele tekst - 

bloc nr. 1 

177DD commissie  +  

bloc nr. 2 1-176 commissie  ↓  

na artikel 13 181= 

183= 

EFDD, ENF HS - 77, 567, 6 

artikel 14, § 1, 

inleidend gedeelte 

178 EFDD HS - 62, 580, 6 

Artikel 14, § 1, letter a 

(artikel 17, § 1, letter a 

van am 177) 

179S EFDD HS - 56, 581, 9 

177DD commissie  +  

Artikel 16 (artikel 19 

van am 177) 

180S EFDD HS - 58, 586, 5 

177DD commissie  +  

na overw 13 182 ENF  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 576, 56, 21 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 178, 179, 180, 181 

ENF: amendementen 181, 183 
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5. Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I 

Verslag: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

16 meer dan 

40 leden 

HS - 114, 528, 9 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-3 commissie  +  

artikel 1, § 1 13 meer dan 

40 leden 

ES - 175, 455, 17 

5= 

12= 

ENF  

meer dan 

40 leden 

HS + 432, 176, 43 

artikel 2, § 1 6 EFDD  -  

artikel 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

meer dan 

40 leden 

HS - 188, 434, 29 

artikel 5, § 1 8 EFDD  -  

na artikel 5 17 GUE/NGL  -  

4 commissie  +  

artikel 6, na § 1 9 EFDD  -  

artikel 7, § 2 10 EFDD HS - 92, 513, 47 

Overweging 9 11= 

15= 

meer dan 

40 leden 

PPE 

ES + 424, 191, 34 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 475, 126, 35 

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming uitgesteld 

(artikel 61, lid 2, van het 

Reglement) 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 5, 7, 10, 16 

ENF: amendement 16, voorstel van de Commissie 
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6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas 

Verslag: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 

stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse 

groeianalyse 2016 

Verslag: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 6 ALDE HS - 136, 469, 45 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 1 4 Verts/ALE HS - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

na § 2 5 Verts/ALE HS - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 7 12 EFDD HS - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE HS - 138, 481, 30 

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 10 13 EFDD HS - 68, 561, 22 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

na § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD HS - 121, 496, 32 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE HS - 167, 460, 26 

16 EFDD HS - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL HS - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

na § 20 33 GUE/NGL HS - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE HS - 129, 495, 27 

§ oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2/HS + 390, 205, 48 

na § 21 3 Verts/ALE HS - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE HS - 120, 505, 19 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

na § 25 19 EFDD HS - 123, 506, 21 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 26 1 Verts/ALE HS - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE HS - 78, 508, 57 

20 EFDD HS - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 457, 168, 24 

2/HS + 463, 161, 9 

3/HS + 462, 171, 7 

na § 28 21 EFDD HS - 175, 464, 7 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 32 22 EFDD HS - 159, 473, 16 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

Kopje voor § 33 37 GUE/NGL HS - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL HS - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 37 40 GUE/NGL HS - 161, 470, 18 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 508, 98, 47 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw A 23 GUE/NGL  -  

na overw H 24 GUE/NGL  -  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 395, 203, 50 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: amendementen 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: amendementen 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§ 21 (2e deel), 47 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, overweging I 

Verts/ALE: § 1 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel: "is zich ervan bewust dat de particuliere sector zijn schulden aan het afbouwen is; 

benadrukt dat de investeringen in Europa ver onder het peil van vóór de crisis 

blijven;" 

2e deel: "wijst er in dit verband op hoe belangrijk het is om de bankenunie en de structurele 

hervorming van het bankwezen spoedig ten uitvoer te leggen," 

3e deel: "en om kapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te 

stimuleren door middel van een kapitaalmarktenunie;" 

4e deel: "vraagt dat het EFSI en het Cosme maximaal worden benut om kmo's een betere 

toegang tot financiering te geven; is van mening dat een grotere voorspelbaarheid 

van de regelgeving in de interne markt investeerders meer vertrouwen zou geven;" 

 
§ 15 

1e deel: "benadrukt het belang van een efficiënter gebruik van hulpbronnen en energie, onder 

meer door de ontwikkeling van de circulaire economie;" 

2e deel: "benadrukt dat het belangrijk is te blijven werken aan een echte energie-unie op 

basis van solidariteit, efficiëntie en diversiteit, zonder binnenlandse energiebronnen, 

waaronder hernieuwbare energie, uit het oog te verliezen; verzoekt de Commissie 

deze aandachtspunten in de landenspecifieke aanbevelingen op te nemen waar zij het 

meest relevant zijn voor het concurrentievermogen en duurzame groei;" 
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§ 30 

1e deel: "herinnert eraan dat de loonvorming een kwestie van autonome collectieve 

onderhandelingen is," 

2e deel: "en vraagt de betrokken actoren te zorgen voor een verantwoorde en 

groeivriendelijke loonontwikkeling die gepaard gaat met productiviteitsstijgingen; 

vraagt met name de betrokken actoren in landen waar de lopende rekening een tekort 

vertoont of bijna in evenwicht is, zich te blijven inspannen om de productiviteit te 

verhogen en het concurrentievermogen te handhaven; vraagt tegelijk de betrokken 

actoren in landen met een hoog overschot om de spaaroverschotten te gebruiken om 

de binnenlandse vraag en investeringen te ondersteunen;" 

 
ECR: 

§ 21 

1e deel: "dringt erop aan dat het stabiliteits- en groeipact wordt uitgevoerd" 

2e deel: "en dat volledig gebruik wordt gemaakt van de bestaande flexibiliteitsclausules, 

overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 13 januari 2015 

(COM(2015)0012), onder meer om meer investeringen en structurele hervormingen 

te ondersteunen, alsook om het hoofd te bieden aan veiligheidsdreigingen en de 

instroom van vluchtelingen;" 

 
§ 47 

1e deel: "benadrukt nogmaals het belang van een fiscaal kader waarin de ontwikkeling van 

duurzaam beleid wordt beloond en dat uitgaat van het beginsel 'de vervuiler betaalt', 

zodat de juiste signalen worden afgegeven voor investeringen in 

hulpbronnenefficiëntie, de modernisering van productieprocessen en de 

vervaardiging van beter recycleerbare en duurzame producten;" 

2e deel: "pleit andermaal voor de geleidelijke afschaffing van subsidies die schadelijk zijn 

voor het milieu en voor een verschuiving van de belasting op arbeid naar een 

belasting op milieuvervuiling;" 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "dit voor veel lidstaten betekent dat naar 

groeivriendelijke begrotingsconsolidatie moet worden gestreefd; merkt anderzijds op 

dat" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 28 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "welkom" en "realiseert zich dat het overschot op de 

lopende rekening van sommige lidstaten gepaard gaat met positieve 

overloopeffecten in de hele de waardeketen, die op verschillende manieren sommige 

andere lidstaten ten goede kunnen komen;" 

2e deel: "welkom" 

3e deel: "realiseert zich dat het overschot op de lopende rekening van sommige lidstaten 

gepaard gaat met positieve overloopeffecten in de hele de waardeketen, die op 

verschillende manieren sommige andere lidstaten ten goede kunnen komen;" 
 

Diversen 

Amendement 17 is ingetrokken. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van amendement 25. 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van amendement 35. 
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8. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 

Verslag: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 448, 170, 22 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/HS + 522, 103, 18 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 303, 272, 64 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 478, 136, 30 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 198, 379, 68 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 390, 235, 16 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 357, 245, 42 

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 402, 180, 51 

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 469, 121, 46 

2/HS + 443, 169, 11 

3/HS + 456, 154, 26 

4/HS + 510, 119, 5 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 450, 182, 2 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 458, 180, 0 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 404, 201, 35 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_NL.doc 14 PE 578.054 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 3, 14 (5e deel), 20 (2e deel), 42 (1e deel), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3e deel) 

S&D: § 62 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 16 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "een doeltreffende begrotingsconsolidatie" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 20 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "hoewel verschillende lidstaten hervormingen 

hebben doorgevoerd en deze hervormingen concrete resultaten hebben opgeleverd, 

zoals de verhoging van de arbeidsparticipatie" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 42 

1e deel: "is verheugd over wat het EFSI heeft bereikt in het eerste jaar van de uitvoering 

ervan en over de rol die het heeft gespeeld bij het ondersteunen van de beste 

projecten op Europees niveau;" 

2e deel: "verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat het EFSI een betere sociaal-

economische convergentie tussen de lidstaten en hun regio's in de EU mogelijk 

maakt, en dat alle lidstaten, overeenkomstig de doelstellingen van het cohesiebeleid, 

de gelegenheid te baat nemen om toegang te krijgen tot dit fonds; verzoekt de 

Commissie de investeringen in het kader van het EFSI te monitoren en te 

controleren; is van mening dat er een rapport moet wordt gepubliceerd waarin de 

sociaal-economische impact van de investeringen in reële termen in kaart wordt 

gebracht en wordt gemeten;" 

 
PPE: 

§ 22 

1e deel: "is ingenomen met het initiatief van de Commissie met betrekking tot de investering 

in menselijk kapitaal, dat erop is gericht om de werkgelegenheid te herstellen en de 

duurzame groei weer op gang te brengen, maar maakt zich ernstig zorgen over het 

feit dat de overheidsuitgaven op onderwijsgebied sinds 2010 met 3,2 % zijn 

afgenomen, en dat het afgelopen jaar in elf lidstaten op de overheidsuitgaven is 

bezuinigd, zoals uit de beschikbare cijfers blijkt (2013);" 

2e deel: "onderstreept dat de hervormingen, om doeltreffend te zijn, in het bijzonder op 

schoolcurricula en de overheidssector gericht moeten zijn;" 
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GUE/NGL: 

overw A 

1e deel: "overwegende dat het werkloosheidspercentage sinds de tweede helft van 2013 

langzaam daalt, maar niet in voldoende mate om de werkloosheid en armoede om te 

buigen, ondanks een aantal ondersteunende macro-economische beleidsmaatregelen 

en structurele hervormingen; overwegende dat de werkloosheid in veel lidstaten 

niettemin te hoog blijft, namelijk 9,9 % van de beroepsbevolking, hetgeen neerkomt 

op 23 miljoen Europeanen, van wie ongeveer de helft langdurig werkloos is, en meer 

dan 10 % van de beroepsbevolking in de eurozone, en dat al deze cijfers nog steeds 

hoger liggen dan die van 2008; overwegende dat hieruit blijkt dat het" en "van 

essentieel belang is om rekening te houden met specifieke micro-economische 

omstandigheden" 

2e deel: "met het oog op het terugdringen van de werkloosheid" en "en om sociaal 

rechtvaardige structurele hervormingen uit te stippelen waarvan de sociale gevolgen 

worden beoordeeld alvorens zij in werking treden;" 

 
§ 6 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "dusdanige" en "naar aanleiding van de 

demografische ontwikkeling, dat de onderwijs- en opleidingsstelsels beter worden 

afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 25 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "dat het algemene concurrentievermogen niet in het 

gedrang komt", "dat tegelijkertijd", "wordt gewaarborgd" en "spoort de lidstaten aan 

de administratieve lasten te verminderen, teneinde ondernemerschap van jongeren te 

stimuleren;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 43 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "of de ontwikkeling van menselijk kapitaal", "of 

duurzame inclusieve groei te bevorderen;" en "de verwachte sociale en economische 

resultaten van"  

2e deel: deze woorden 

 
§ 59 

1e deel: "verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan arbeidsmobiliteit 

binnen de Unie, als middel voor het creëren van kansen voor zowel werknemers als 

bedrijven;" 

2e deel: "verzoekt de lidstaten de Europese instrumenten ter bevordering van deze 

arbeidsmobiliteit, met name Eures, het netwerk voor Europese banen, te gebruiken 

en te bevorderen; moedigt de lidstaten aan om in grensoverschrijdende regio's waar 

de arbeidsmobiliteit zeer groot is, grensoverschrijdende Eures-partnerschappen op te 

zetten om werknemers bij te staan bij hun mobiliteitsplannen;" 

 
§ 69 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "in alle fasen van het Europees semester", "in dit 

verband" en "en de gestroomlijnde aanpak van de jaarlijkse groeianalyse 2015; wijst 

er evenwel op dat de situatie op nationaal niveau nog steeds wankel is;" 

2e deel: deze woorden 
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ALDE: 

§ 29 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en te overwegen een gunstigere 

belastingdifferentiatie toe te passen naar gelang van het aantal kinderen in een 

huishouden;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 41 

1e deel: "benadrukt dat investeringen in sociale bescherming, waaronder in sociale diensten, 

van grote maatschappelijke en economische waarde zijn;" 

2e deel: "is van oordeel dat dergelijke sociale investeringen binnen de procedure inzake 

macro-economische onevenwichtigheden flexibeler moeten worden behandeld, 

zodat de lidstaten worden aangemoedigd in sociale diensten te investeren voor 

positieve sociaal-economische ontwikkeling;" 

 
§ 53 

1e deel: "is verontrust over het feit dat een baan an sich niet langer een garantie is om aan de 

armoede te ontsnappen, noch de beste manier om sociale integratie te waarborgen, 

aangezien in 2014 12,7 % van de beroepsbevolking in armoede leefde, terwijl dit in 

2009 nog 11 % was; verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een 

geïntegreerde anti-armoedestrategie voor de EU, waarmee de multidimensionaliteit 

van armoede voor alle groepen, met name voor de meest kwetsbare onder hen, wordt 

aangepakt en geïntegreerde actieve integratie wordt bevorderd, gegrondvest op het 

recht op hoogwaardige sociale bescherming;" 

2e deel: "roept de Commissie in dit verband opnieuw op een initiatief te ontwikkelen ter 

bevordering van de invoering van een minimumloon in de lidstaten, zonder daarmee 

inbreuk te plegen op het subsidiariteitsbeginsel;" 

 
overw I 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "overwegende dat dergelijke praktijken gebaseerd 

zijn op het psychologische stigma dat aan werkloosheid kleeft en dat werkgevers 

oudere werkloze sollicitanten mogelijk als minder bekwaam en inzetbaar 

beschouwen dan mensen die werk hebben;" 

2e deel deze woorden 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "merkt op dat de EU als geheel, alsook veel van haar 

lidstaten, nog steeds te kampen hebben met structurele problemen die dringend 

moeten worden aangepakt;", "maakt zich zorgen over de sociale gevolgen van de 

fiscale aanpassingsmaatregelen die bezuinigingen als uitgangspunt hebben en", "en 

sociaal en economisch evenwichtige structurele hervormingen" en "en verantwoorde 

begrotingsconsolidatie (waarbij rekening wordt gehouden met schuldhoudbaarheid, 

de economische cyclus en het tekort aan investeringen)" 

2e deel: "merkt op dat de EU als geheel, alsook veel van haar lidstaten, nog steeds te kampen 

hebben met structurele problemen die dringend moeten worden aangepakt;" 

3e deel: "maakt zich zorgen over de sociale gevolgen van de fiscale aanpassingsmaatregelen 

die bezuinigingen als uitgangspunt hebben en" 

4e deel: "en sociaal en economisch evenwichtige structurele hervormingen" 

5e deel: "en verantwoorde begrotingsconsolidatie (waarbij rekening wordt gehouden met 

schuldhoudbaarheid, de economische cyclus en het tekort aan investeringen)" 
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GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1e deel: gehele tekst zonder de letters a, b en c 

2e deel: letter a 

3e deel: letter b 

4e deel: letter c 
 

 

9. Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 

Verslag: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 1 meer dan 

76 leden 

HS - 222, 370, 39 

§ 27 2 meer dan 

76 leden 

HS - 229, 353, 48 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 46 3 meer dan 

76 leden 

HS + 498, 94, 45 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 462, 166, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 46, amendement 3 

Verts/ALE: § 46, amendementen 1, 2, 3 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 12 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "waaronder werkgeversorganisaties en vakbonden" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 35 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "dat moet worden benut met inachtneming van de 

bestaande wettelijke voorschriften en de normen voor de consumentenbescherming 

en onder gelijke concurrentievoorwaarden;" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 52 

1e deel: "is van mening dat het nodig is de autoriteiten voor markttoezicht binnen de interne 

markt te versterken, beter met elkaar te verbinden en van passend personeel te 

voorzien om de problemen van vandaag het hoofd te bieden, met name die op het 

gebied van wereldwijde concurrentie; spoort de nationale autoriteiten voor 

markttoezicht aan om nauwer samen te werken en informatie en beste praktijken uit 

te wisselen, teneinde diverse vormen van oneerlijke concurrentie op de interne markt 

doeltreffend aan te pakken, o.a. het grote aantal illegale en niet-conforme producten, 

die leiden tot hoge kosten voor bedrijven die de wetgeving wel naleven en tot grote 

risico's voor de consumenten, in het bijzonder voor de meest kwetsbare 

consumenten; vindt het zorgwekkend hoeveel tijd de Raad van de Europese Unie 

nodig heeft voor de goedkeuring van het pakket inzake productveiligheid en 

markttoezicht, hetgeen de veiligheid van producten in de EU in gevaar brengt;" 

2e deel: "roept de Raad op om het pakket onmiddellijk goed te keuren;" 
 

 

 

10. Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie: B8-0255/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016  

(Commissie INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

na § 6 14 GUE/NGL  -  

na § 10 8 Verts/ALE  -  

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

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D ES - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D so   

1/ES + 317, 286, 16 

2 -  

na § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 7 S&D ES - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

na § 42 9 Verts/ALE so   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 46 3 EFDD HS - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 545, 67, 20 

3 +  

na overw M 11 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 479, 123, 31 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 3 

ENF: § 59 (2e deel), eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 11 

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

2e deel: deze woorden 

 
§ 13 

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

2e deel: dit woord 
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S&D: 

§ 23 

1e deel: "spoort de Commissie en de Tunesische regering met klem aan een duidelijk 

afgebakend proces tot stand te brengen om het Tunesische en Europese 

maatschappelijk middenveld bij het gehele verloop van de onderhandelingen te 

betrekken, en blijk te geven van vernieuwingsgezindheid; is in dit verband blij met 

de rol van het Tunesische maatschappelijk middenveld in de eerste 

onderhandelingscyclus en verzoekt om een open, transparante raadpleging waarbij 

meer rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de geledingen van het 

Tunesische maatschappelijk middenveld," 

2e deel: "uitgaande van de best practices zoals die zijn vastgesteld in het kader van 

soortgelijke onderhandelingen;" 

 
§ 44 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "de Europese Unie en Tunesië alleen maar gebaat 

zijn bij een betere wederzijdse toegang tot elkaars landbouwmarkten en dat" 

2e deel: deze woorden 

 
amendement 9 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "inhoudelijke of procedurele" 

2e deel: deze woorden 

 
ECR: 

amendement 5 

1e deel: "vraagt de Europese Unie evenals haar lidstaten, de EIB en de EBWO niettemin de 

Tunesiërs te blijven bijstaan en hun hulp- en steunprogramma's op te voeren, onder 

meer via de invoering van autonome, uitzonderlijke handelsmaatregelen, om Tunesië 

te begeleiden bij de consolidering van zijn democratisch proces; juicht het toe dat 

bepaalde lidstaten "partnerschappen voor de overgang van Tunesië" zijn aangegaan; 

verzoekt de Europese Unie haar programma ter verkleining van de regionale 

ongelijkheden op het gebied van toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg in Tunesië 

voort te zetten;" 

2e deel: "betreurt echter dat de Europese Unie geen maatregelen overweegt die kunnen 

leiden tot vermindering van een deel van de Tunesische voornamelijk door het 

vorige regime gemaakte schuld;" 

 
§ 57 

1e deel: "verzoekt de Commissie in de tekst van de overeenkomst een mensenrechtenclausule 

op te nemen" 

2e deel: "op grond waarvan de EU de toepassing van de overeenkomst eenzijdig kan 

schorsen wanneer een partij bij de overeenkomst de mensenrechten schendt;" 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "een visumfaciliteringsovereenkomst en" en "een 

overnameovereenkomst" 

2e deel: "een visumfaciliteringsovereenkomst en" 

3e deel: "een overnameovereenkomst" 
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11. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 

Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

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

opmerkingen 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

na § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10S PPE ES - 231, 393, 4 

§ 31 11S PPE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 526, 46, 55 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

amendement 9 

1e deel: "verzoekt de Commissie en de lidstaten een einde te maken aan de praktijk van 

terugvluchten, met inbegrip van door Frontex uitgevoerde terugvluchten, alsook aan 

het hele beleid van gezamenlijke terugkeeroperaties;" 

2e deel: "is verheugd over de oproep van de Ombudsman aan Frontex om een mechanisme in 

te stellen voor individuele klachten wegens mogelijke schendingen van 

grondrechten, met de grootst mogelijke juridische garanties; nodigt de Ombudsman 

uit om in de huidige context van het groeiende aantal vluchtelingen aan de grenzen 

van de EU en de aantijgingen jegens Frontex wegens mensenrechtenschendingen bij 

operaties om de buitengrenzen van de Unie te controleren, dit thema verder te 

onderzoeken;" 
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12. Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank 

Verslag: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 6S ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 315, 303, 4 

na § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

na § 14 12 meer dan 

40 leden 

HS - 224, 370, 36 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 321, 268, 29 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 307, 292, 22 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 25, sub-§ 1 9 ECR  -  

na § 25 3 Verts/ALE  -  

na § 32 10 ECR HS - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

na overw C 4 ENF  -  

overw D 5 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 400, 169, 59 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 12 

ECR: amendement 10 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 6 

1e deel: "verwacht van de ECB dat zij een bijdrage levert aan het algemene economische 

beleid in de Unie, alsmede aan de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan, 

overeenkomstig artikel 282 VWEU" 

2e deel "mits haar hoofdtaken inzake prijsstabiliteit niet in gevaar komen;" 

 
§ 8 

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

2e deel: dit woord 

 
§ 18 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "onverminderd de primaire doelstelling van 

handhaving van de prijsstabiliteit" 

2e deel: deze woorden 

 
§ 20 

1e deel: "is verheugd over de poging van de ECB om de inflatie te laten stijgen tot onder, 

maar dichtbij 2 %, aangezien dit ook kan bijdragen tot het welslagen van andere EU-

beleidsmaatregelen en tot versteviging van het concurrentievermogen, de 

economische groei en banen in Europa, indien dit gepaard gaat met gerichte 

investeringen, ambitieuze en in sociaal opzicht evenwichtige structurele 

hervormingen" 

2e deel: "en begrotingsconsolidatie;" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1e deel: "verzoekt de leden van de eurozone die aan een macro-economisch 

aanpassingsprogramma deelnemen met klem uitvoering te geven aan artikel 7, lid 9, 

van Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

21 mei 2013 en hun overheidsfinanciën aan een alomvattende controle te 

onderwerpen, teneinde onder andere te achterhalen wat de redenen zijn dat zij zulke 

buitensporig hoge schulden hebben, alsook om de vinger te leggen op eventuele 

onregelmatigheden;" 

2e deel: "benadrukt dat deze controle ten doel moet hebben om een beter inzicht te krijgen in 

de fouten die in het verleden zijn gemaakt" 

3e deel: "en niet om een ad-hocproces voor schuldherstructurering op te starten waardoor 

bepaalde lidstaten weer in een schuldencrisis terecht kunnen komen;" 
 

 

13. Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en 

Nieuw-Zeeland 

Ontwerpresolutie: B8-0250/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016  

(Commissie INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL HS - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL HS - 101, 459, 55 

na § 6 2  HS - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D HS + 479, 108, 28 

 3  so   

1/HS - 84, 490, 44 

2/HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 10 GUE/NGL HS - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL HS - 151, 310, 156 

na § 11 12 GUE/NGL  -  

overw A 4 GUE/NGL HS - 123, 475, 18 

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw H 5 GUE/NGL  -  

overw K 6 GUE/NGL HS - 150, 459, 9 

overw M 7 GUE/NGL HS - 105, 454, 50 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 479, 123, 17 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 1 

PPE: amendementen 2, 3, 4, 6, 8, 11, eindstemming 

GUE/NGL: amendementen 7, 9, 10, 11 

ENF: amendementen 2, 3, 4, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: overw G 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 3 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "en eventueel van de onderhandelingen uit te 

sluiten" 

2e deel: deze woorden 
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14. Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in 

de lidstaten 

Ontwerpresoluties: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0251/2016  

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

Na § 4 4 GUE/NGL  -  

Na § 5 5 GUE/NGL  -  

na overw A 1 GUE/NGL  -  

na overw B 2 GUE/NGL  -  

na overw C 3 GUE/NGL  -  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 289, 310, 5 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR, S&D: overw H 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

overw G 

1e deel: gehele tekst zonder het woord "pan-Europese" 

2e deel: dit woord 
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15. Humanitaire situatie in Jemen 

Ontwerpresoluties: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-0147/2016  ECR  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE ES + 304, 285, 15 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 552, 31, 18 

na § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

HS + 359, 212, 31 

overw B 2 PPE ES + 434, 148, 19 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 556, 33, 14 

2/HS + 353, 232, 23 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 449, 36, 78 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: § 6, overweging N, amendement 1, eindstemming 

ALDE: overweging N, amendement 1 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overweging N 

1e deel: "overwegende dat een aantal EU-lidstaten sinds het begin van de oorlog 

exportvergunningen is blijven afgeven voor de levering van wapens en toebehoren 

aan Saudi-Arabië;" 

2e deel: "overwegende dat deze leveringen in strijd zijn met Gemeenschappelijk Standpunt 

2008/944/GBVB inzake de controle op de uitvoer van wapens, dat de lidstaten 

uitdrukkelijk verbiedt een wapenexportvergunning af te geven indien er een 

duidelijk risico bestaat dat de uit te voeren militaire goederen of technologie zullen 

worden gebruikt om ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht te 

begaan en om de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in de regio te ondermijnen;" 
 

Diversen 

Catherine Bearder (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0151/2016. 

 


