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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. Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0037/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 665, 24, 5 

 

 

2. Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar 

de Europese Unie ***I 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0038/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 664, 29, 4 

 

 

3. Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens 

over financiële rekeningen * 

Verslag: Miguel Viegas (A8-0047/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 647, 29, 21 

 

 

4. Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming Geh. S + 535, 52, 108 
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5. Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een 

strafprocedure ***I 

Verslag: Caterina Chinnici (A8-0020/2015) 

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

opmerkingen 

 78 commissie  +  

bloc nr. 1 1-77 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 613, 30, 56 

 

 

6. Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

Verslag: Jens Geier (A8-0036/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 25 GUE/NGL  -  

na § 1 26 GUE/NGL HS - 258, 357, 85 

§ 2 5 ECR  -  

27 GUE/NGL  -  

na § 2 28 GUE/NGL  -  

na  § 2, subtitel 2 29 GUE/NGL HS - 99, 505, 97 

na § 2, na subtitel 2 30 GUE/NGL HS - 63, 562, 74 

§ 3 8 EFDD HS - 96, 558, 43 

31 GUE/NGL  -  

§ 4 9 EFDD  -  

32 GUE/NGL so   

1/HS - 48, 581, 73 

2 ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 10 EFDD  -  

33 GUE/NGL  -  

§ 6 11 EFDD  -  

21 PPE ES + 342, 336, 22 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 7 34 GUE/NGL  -  

na § 7 35 GUE/NGL HS - 81, 587, 34 

§ 8 12 EFDD  -  

na § 8 36 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  

§ 9 38S GUE/NGL HS - 98, 595, 11 

1 Verts/ALE ES + 617, 72, 14 

§ 10 13 EFDD HS - 121, 555, 27 

§ 12 14 EFDD  -  

§ 14 15 EFDD HS - 142, 522, 41 

na § 14 16 EFDD HS - 191, 482, 28 

na § 15 39 GUE/NGL  -  

§ 17 17 EFDD  -  

22 S&D HS + 483, 206, 14 

na § 17 40 GUE/NGL HS - 120, 549, 36 

41 GUE/NGL so   

1/HS + 647, 33, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS - 147, 551, 6 

§ 18 23S S&D HS - 333, 358, 12 

42 GUE/NGL HS - 261, 431, 10 

§ 21 18 EFDD HS - 170, 481, 52 

§ 25 19 EFDD HS - 81, 564, 58 

na § 26 43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

§ 29 2 Verts/ALE HS - 99, 568, 37 

4 Verts/ALE HS - 132, 540, 30 

3 Verts/ALE HS - 134, 527, 39 

§ 30 6 ECR  -  

§ 31 7 ECR  -  

20 EFDD  -  

45 GUE/NGL  -  

na overw B 24 GUE/NGL so   

1/HS - 113, 586, 5 

2/HS ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 425, 200, 78 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 2, 3, 4 

GUE/NGL: amendementen 24, 26, 29, 30, 32 (1e deel), 35, 38, 40, 41, 42 

EFDD: amendementen 8, 13, 15, 16, 18, 19 

S&D: amendementen 22, 23 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

amendement 24 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "benadrukt dat deze verhoging tot stand moet komen 

door een grotere bijdrage van de lidstaten met het hoogste bni en het hoogste 

inkomen per hoofd van de bevolking, hetgeen een correctie betekent van de huidige 

subjectieve en oneerlijke bijdragesystematiek;" 

2e deel deze woorden 
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amendement 32 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "meer geharmoniseerd" 

2e deel deze woorden 

 
ALDE: 

§ 6 

1e deel: "betreurt dat de begroting van de Unie in recente jaren onbedoeld slachtoffer is 

geworden van het onbetrouwbare gedrag van de lidstaten, wat ertoe geleid heeft dat 

zij hun bijdrage aan de begroting van de Unie als een last zijn gaan beschouwen, en 

deze zijn gaan zien als variabele die aangepast kan worden;" 

2e deel "dringt in dit verband aan op meer flexibiliteit met betrekking tot uitgaven van de 

lidstaten op specifieke gebieden, zoals investeringen in het kader van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en de bestrijding van werkloosheid, 

armoede en ongelijkheid, mede in het licht van de noodzaak om het hoofd te bieden 

aan nieuwe bedreigingen van de veiligheid en de migranten- en vluchtelingencrisis;" 

3e deel "benadrukt dat de EU-begroting als investeringsbegroting een bijzonder sterke 

meerwaarde kan bieden door het stimuleren van groei, concurrentievermogen en het 

scheppen van banen in de lidstaten; wijst erop dat de bijdrage van de lidstaten aan de 

EU-begroting niet beschouwd mag worden als variabele die aangepast kan worden 

aan de macro-economische omstandigheden; wijst tevens op de toegevoegde waarde 

van de EU-begroting in de vorm van synergieën en schaalvoordelen; benadrukt de 

bijzondere situatie van geïsoleerde en perifere regio’s" 

4e deel: "en is van mening dat de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting niet moeten 

worden meegerekend bij de berekening van de structurele tekorten;" 

 
amendement 41 

1e deel: "uit zijn ernstige bezorgdheid over het gebrek aan behoorlijke bescherming voor 

onbegeleide minderjarigen langs de hele route naar een veilige plek en dringt aan op 

een grondig onderzoek naar de zaak van de 10 000 vermiste kinderen waar Europol 

melding van heeft gemaakt;" 

2e deel "dringt aan op een grondig onderzoek naar alle maatregelen en projecten op het 

gebied van migratie, asiel en grensbeheer, met name wanneer deze financiële steun 

van de EU hebben ontvangen en ten uitvoer worden gelegd met steun van de 

lidstaten, teneinde te verifiëren of deze in overeenstemming zijn met het Europees 

en het internationaal recht, in het bijzonder de mensenrechtenverklaring van de VN, 

het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951, het Verdrag inzake de 

rechten van het kind, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het 

Handvest van de grondrechten van de EU;" 
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7. Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 

Verslag: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 414, 256, 25 

na § 4 3 EFDD  -  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 547, 123, 31 

§ 8 4 EFDD  -  

na § 9 5 EFDD  -  

§ 11 2 GUE/NGL  -  

6 EFDD  -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16, streepje 4 7 EFDD  -  

§ 16, streepje 8 8 EFDD  -  

stemming: besluit HS + 516, 92, 95 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: § 7 (2de deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D, ALDE: § 2 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 12 

1e deel: "is voorts van mening dat er beter gebruik moet worden gemaakt van de regelingen 

die er zijn op het gebied van de politieke dialoog met de nationale parlementen; wijst 

in dit verband op de belangrijke rol die in het Verdrag van Lissabon is toebedeeld 

aan de nationale parlementen en benadrukt dat de nationale parlementen niet alleen 

een rol spelen bij het toezicht op de eerbiediging van de beginselen van subsidiariteit 

en evenredigheid, maar ook positieve bijdragen kunnen leveren, en dat feitelijk ook 

doen, in het kader van de politieke dialoog; spoort aan tot een beter gebruik van de 

bestaande subsidiariteits- en evenredigheidsmechanismen zoals neergelegd in de 

Verdragen;" 

2e deel "wijst op de noodzaak van meer flexibiliteit bij de handhaving van de termijn van 

acht weken waarbinnen nationale parlementen een gemotiveerd advies kunnen 

indienen inzake de niet-naleving van het subsidiariteitsbeginsel;" 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1e deel: gehele tekst zonder de woorden "wijst op het belang van het overeengekomen 

"jaarlijks lastenoverzicht" als instrument om op duidelijke en transparante wijze de 

resultaten van de Unie in kaart te brengen en te bewaken, ter voorkoming en 

vermindering van overregulering en administratieve lasten,  en dat een lijst moet 

omvatten die specifiek betrekking heeft op kmo's en uitgesplitste gegevens moet 

bevatten over de aan afzonderlijke Commissievoorstellen verbonden lasten en de 

lasten in verband met handelingen van de verschillende lidstaten; wijst erop dat van 

geval tot geval zorgvuldig moet worden beoordeeld of het haalbaar en wenselijk is 

om voor bepaalde sectoren doelstellingen vast te stellen voor het terugdringen van 

de lasten en dat de instellingen hierbij nauw moeten samenwerken en dat daarbij 

vooral gekeken moet worden naar de kwaliteit van de wetgeving en dat belangrijke 

normen van de Unie niet ondermijnd mogen worden; verwacht van de Commissie 

dat ze op regelmatige basis voorstellen zal doen voor de intrekking van 

wetgevingshandelingen wanneer een dergelijke intrekking noodzakelijk wordt 

geacht; is in dit verband verheugd over het feit dat de drie instellingen het onderling 

eens zijn dat effectbeoordelingen ook betrekking moeten hebben op de gevolgen van 

voorstellen voor de administratieve lasten, met name die van kmo's;" 

2e deel deze woorden 
 

 

8. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) 

Ontwerpresoluties: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-
0316/2016, B8-0317/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie (B8-0311/2016)  

(GUE/NGL) 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 500, 199, 2 

2/HS - 168, 456, 76 

§ 7 1 PPE ES + 352, 345, 3 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 8 2 PPE ES - 319, 353, 24 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 451, 239, 5 

§ 11 3 PPE ES - 332, 345, 24 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS - 226, 458, 16 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 227, 461, 10 

na § 12 4 PPE ES + 401, 296, 4 

5 PPE HS + 372, 312, 12 

6 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel)  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0312/2016  

(S&D, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 401, 267, 30 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 9 1 PPE ES + 451, 183, 66 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 432, 246, 21 

§ 12 2 PPE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

na § 12 3 PPE HS + 446, 218, 33 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 628, 41, 26 

stemming: resolutie (als geheel) ES + 414, 214, 66 

Ontwerpresolutie van een fractie B8-0312/2016  

(Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0313/2016  

(PPE, ECR) 

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0313/2016  ECR  ↓  

B8-0314/2016  EFDD  ↓  

B8-0315/2016  ALDE  ↓  

B8-0316/2016  PPE  ↓  

B8-0317/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 5 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 14, amendement 3 (RC-B8-0312/2016) 

GUE/NGL: §§ 5, 10, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 12 (RC-B8-0312/2016) 
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Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 7, 8, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 4, 11 (RC-B8-0312/2016) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 2 (B8-0311/2016) 

1e deel: "merkt op dat de Commissie in haar verslag aangeeft dat er grote hoeveelheden 

smokkelwaar op de EU-markt circuleren en er steeds meer "goedkope witte 

sigaretten" in beslag worden genomen," 

2e deel "en tot het besluit komt dat de PMI-overeenkomst geen positieve effecten heeft 

gehad op de volksgezondheid;" 

 
§ 5 (B8-0311/2016) 

1e deel gehele tekst zonder het woord "enige" 

2e deel dit woord 

 
§ 3 (RC-B8-0312/2016) 

1e deel "verzoekt de Commissie met klem de spoedige ratificatie van het Protocol na te 

streven;" 

2e deel "is echter van oordeel dat hernieuwing van de overeenkomst een slecht en 

contraproductief signaal zou afgeven aan derde landen, namelijk dat de EU 

ongepaste interactie met de tabaksindustrie aangaat, alhoewel het Protocol zulke 

interactie duidelijk verbiedt;" 
 

Diversen 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-Fractie) heeft ontwerpresolutie B8-0311/2016 medeondertekend. 

 


