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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. Vrijheid van meningsuiting in Kazachstan 

Ontwerpresoluties: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-

0375/2016, B8-0337/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0337/2016  

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

na § 3 5 GUE/NGL HS + 483, 145, 25 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw D 1 GUE/NGL  -  

overw I 2 GUE/NGL  -  

na overw I 3 GUE/NGL HS + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 3, 5 
 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 12 
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1e deel "is verheugd over de ambitie van Kazachstan om zich actief als mediator/facilitator 

op te werpen in internationale veiligheidskwesties die de hele regio aangaan;" 

2e deel "dringt er bij de Kazakse overheid op aan zich te houden aan de internationale 

verbintenissen die zij zijn aangegaan, met inbegrip van de verbintenissen die 

verband houden met de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht;" 
 

2. Egypte, met name de zaak van Giulio Regeni 

Ontwerpresoluties: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-
0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0338/2016  

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 9 3 ENF  -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

na overw D 1 ENF  -  

2 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 588, 10, 59 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  

B8-0371/2016  PPE  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 3 

1e deel "benadrukt met ernstige bezorgdheid dat de zaak Giulio Regeni geen op zichzelf 

staand geval is maar plaatsvond in de context van foltering, overlijden in 

gevangenschap en onvrijwillige verdwijningen in heel Egypte in de afgelopen jaren, 

en duidelijk haaks staat op artikel 2 van de associatieovereenkomst tussen de EU en 

Egypte, waarin bepaald wordt dat de betrekkingen tussen de EU en Egypte 

gegrondvest zijn op de eerbiediging van de democratische beginselen en de 

fundamentele rechten van de mens, als vastgelegd in de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens, die een essentieel element van deze overeenkomst is;" 

2e deel "dringt er dan ook bij de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de 

lidstaten op aan de routinematige praktijken van onvrijwillige verdwijningen en 

foltering bij de Egyptische autoriteiten aan de kaak te stellen en aan te dringen op 

een werkelijke hervorming van het veiligheidsapparaat en de rechterlijke macht in 

Egypte;" 

 
§ 13 

1e deel "roept de lidstaten op zich volledig aan te sluiten bij de RBZ-conclusies van 

augustus 2013 betreffende de uitvoer van militaire technologie en uitrusting en 

samenwerking op veiligheidsgebied;" 

2e deel "dringt aan op opschorting van de uitvoer van bewakingsapparatuur als blijkt dat 

dergelijke apparatuur mogelijk ingezet wordt voor mensenrechtenschendingen;" 

3e deel "roept de HV/VV op verslag uit te brengen van de huidige stand van zaken van de 

samenwerking op militair en veiligheidsgebied tussen EU-lidstaten en Egypte" 

4e deel: "en in nauw overleg met het Europees Parlement een routekaart uit te werken voor 

de concrete stappen die de Egyptische autoriteiten zouden moeten nemen om de 

mensenrechtensituatie duidelijk te verbeteren en een uitgebreide hervorming van de 

rechterlijke macht tot stand te brengen voordat een herbeoordeling van de RBZ-

conclusies van augustus 2013 in overweging kan worden genomen;" 
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3. Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresoluties: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-

0374/2016, B8-0342/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0342/2016  

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

na § 5 7 GUE/NGL ES - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

na § 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D ES + 503, 137, 14 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 13 9 GUE/NGL  -  

na § 14 3 Verts/ALE  -  

na overw L 1 Verts/ALE  -  

na overw M 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 10 
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4. Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië 

***I 

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

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 500, 107, 42 

 

Overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement werd tijdens de vergadering van 25 februari 2016 

de stemming uitgesteld. 
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5. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I 

Verslag: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stem

ming 

HS/ES - opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

commissie  +  

artikel 4, § 1, punt 1, 

letter b 

49 commissie as/ES + 514, 120, 19 

artikel 4, § 1, punt 24 74 commissie so   

1 +  

2/HS + 586, 44, 25 

3/ES + 397, 233, 20 

4/HS - 281, 354, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stem

ming 

HS/ES - opmerkingen 

Artikel 4, § 1, na punt 

27 

291 ENF HS - 69, 558, 23 

77 commissie  +  

artikel 7, § 5 297S Verts/ALE  -  

artikel 7, na § 5 99 commissie as -  

artikel 8, § 2 100 commissie  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

HS ↓  

artikel 8, na § 4 316   -  

artikel 21 111 commissie so   

1 +  

2/HS + 485, 166, 3 

artikel 21, na § 3 112 commissie as -  

artikel 22 113 commissie so   

1 +  

2/HS + 579, 25, 40 

artikel 29 293 ENF HS - 79, 542, 29 

116 commissie  +  

298S Verts/ALE ES + 350, 289, 5 

artikel 29, na § 3 117 commissie so   

1 +  

2/HS + 428, 137, 80 

artikel 32, § 1, na 

letter g 

127 commissie as/ES + 377, 244, 26 

artikel 32, § 1, na 

letter i 

131 commissie HS - 107, 493, 52 

artikel 32, § 3 299 Verts/ALE HS - 180, 466, 6 

artikel 32, § 4 300 Verts/ALE HS - 177, 458, 7 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stem

ming 

HS/ES - opmerkingen 

artikel 33, § 3 135 commissie as -  

artikel 33, na § 3 301 Verts/ALE HS + 313, 290, 24 

artikel 34, § 1, letter b 318 GUE/NGL, 

EFDD 

HS - 104, 518, 14 

artikel 34, § 1, letter d 319 EFDD, 

GUE/NGL 

HS - 145, 487, 11 

na artikel 34 312 PPE  +  

137 commissie  ↓  

artikel 35, § 1 138dd commissie  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

HS ↓  

artikel 35, § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

HS - 119, 514, 13 

138dd commissie  +  

artikel 35, § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

HS - 115, 522, 14 

138dd commissie  +  

artikel 35, § 4 138dd commissie  +  

artikel 38, § 2, letter b 140 commissie as -  

artikel 38, § 4 144 commissie as/ES + 396, 251, 1 

artikel 48, § 4 150 commissie as +  

artikel 49, § 1 151 commissie HS + 460, 166, 20 

artikel 49, § 2 152 commissie as/ES + 360, 285, 1 

artikel 75, § 3, letter a 186 commissie so   

1 +  

2 +  

artikel 79, § 5 202 commissie as -  

artikel 82, § 1 205 commissie as +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stem

ming 

HS/ES - opmerkingen 

artikel 83 206 commissie as +  

artikel 92, § 2, letter c 302 Verts/ALE HS + 361, 245, 37 

artikel 93, § 5 213 commissie so   

1 +  

2/ES + 371, 250, 18 

artikel 98, na letter c 317 GUE/NGL HS - 220, 421, 3 

214 commissie  +  

artikel 107, na § 2 226 commissie HS + 611, 27, 2 

227 commissie HS + 617, 7, 18 

artikel 108, § 1 230dd commissie HS + 524, 95, 27 

294dd ENF HS ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

HS ↓  

artikel 108, rest 230dd commissie HS + 527, 93, 22 

294dd ENF HS ↓  

artikel 108 § oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

artikel 109, § 3, alinea 

1, letter d 

234 commissie as/ES + 358, 280, 2 

na artikel 111 239 commissie as +  

artikel 115, na § 1 303 Verts/ALE ES + 377, 199, 65 

248 commissie  ↓  

artikel 116, § 2 250 commissie as -  

artikel 116, na § 3 304 Verts/ALE  +  

253 commissie  ↓  

artikel 116, § 4, alinea 

1 

254 commissie HS - 303, 329, 12 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stem

ming 

HS/ES - opmerkingen 

artikel 118, § 2, alinea 

2, letter a 

262 commissie as +  

artikel 125, § 4, alinea 

2 

273 commissie HS + 558, 63, 22 

na artikel 135 278 commissie HS - 154, 462, 26 

artikel 140, na § 1 305 Verts/ALE HS + 434, 188, 18 

artikel 141, § 1, na 

letter h 

283 commissie  +  

306 Verts/ALE  ↓  

Bijlage II, deel 1, punt 

1.1, § 1 

307 Verts/ALE HS - 150, 460, 29 

Bijlage II, deel 1, punt 

1.3, rubriek 1.3.1, 

eerste alinea, letter d 

308 Verts/ALE  -  

Bijlage II, deel 1, punt 

1.3, rubriek 1.3.1, 6e 

alinea 

309 Verts/ALE  -  

Bijlage II, deel 2, punt 

2.3, rubriek 2.3.1, 5e 

alinea 

310 Verts/ALE  -  

Bijlage 3 bis (nieuw) 290 commissie as -  

overw 14 6 commissie as +  

na overw 25 311 PPE  +  

12 commissie  ↓  

na overw 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

overw 38 23 commissie so   

1 +  

2 +  

na overw 52 314 GUE/NGL HS + 370, 238, 25 

overw 65 295 Verts/ALE  +  

37 commissie  ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stem

ming 

HS/ES - opmerkingen 

overw 70 296 Verts/ALE  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie   stemming uitgesteld 

(artikel 61, lid 2, van 

het Reglement) 

HS: 585, 30, 16 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: artikel 108, amendementen 74 (2e deel), 117 (2e deel), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: amendementen 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: amendementen 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE: amendementen 74 (4e deel), 111 (2e deel), 113 (2e deel), 131, 151, 299, 300, 301, 

302, 305, 307 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: amendementen 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: amendement 250 

ALDE: amendementen 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: amendementen 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 117 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en niet op basis van alcohol zijn geproduceerd" 

(twee keer) 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

amendement 213 

1e deel "Een voorwaardelijke vergunning voor de vervaardiging kan bij kleine 

tekortkomingen worden verleend op voorwaarde dat de aanvrager deze 

tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn remedieert." 

2e deel "De vergunning voor de vervaardiging kan worden opgeschort indien niet aan deze 

voorwaarden is voldaan. De vergunning voor de vervaardiging wordt geweigerd als 

de vervaardiging onaanvaardbare risico's voor het milieu inhoudt." 
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Verts/ALE: 

amendement 23 

1e deel "Indien een antimicrobieel geneesmiddel wordt toegediend en niet correct wordt 

gebruikt, vormt dit een risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid. 

Antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik mogen daarom enkel 

op voorschrift van een dierenarts beschikbaar zijn. De personen die voorschriften 

mogen afgeven, spelen een cruciale rol om te waarborgen dat antimicrobiële 

geneesmiddelen voorzichtig worden gebruikt. Dierenartsen hebben uit hoofde van 

hun professionele gedragscode een wettelijke verplichting om te zorgen voor een 

verantwoordelijk gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Zij 

mogen niet worden beïnvloed, direct of indirect, door economische stimulansen om 

die geneesmiddelen voor te schrijven. De diergezondheidsindustrie en de 

dierenartsen moeten samen een verantwoord verbruik stimuleren. Daarom moet de 

levering van antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik door 

dierenartsen of andere daartoe uit hoofde van de nationale wetgeving geautoriseerde 

personen worden beperkt tot de hoeveelheid die nodig is voor de behandeling van de 

dieren die zij verzorgen, en slechts nadat een diergeneeskundige diagnose werd 

gesteld na een klinisch onderzoek van het dier" 

2e deel "of, in uitzonderlijke gevallen, na een permanente gezondheidsopvolging van het 

dier." 

 
amendement 111 

1e deel gehele tekst zonder paragraaf 2 

2e deel Paragraaf 2 

 
amendement 113 

1e deel gehele tekst zonder paragraaf 3 bis) 

2e deel Paragraaf 3 bis) 

 
 

 
ALDE: 

amendement 186 

1e deel gehele tekst zonder het woord "soort" (voor geneesmiddel) 

2e deel dit woord 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

amendement 74 

1e deel "voorschrift van een dierenarts": "elk voorschrift voor een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik dat wordt afgegeven door een dierenarts"  

2e deel "of een andere daartoe door de nationale wetgeving gerechtigd beoefenaar," 

3e deel "nadat een diergeneeskundige diagnose werd gesteld na een klinisch onderzoek" 

4e deel: "of een gewone permanente gezondheidsopvolging van het dier;" 
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6. Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik ***I 

Verslag: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi

ng 

HS/ES - opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-11 

13-30 

32-35 

commissie  +  

artikel 1, na punt 5 12 commissie as +  

artikel 1, punt 16 31 commissie as +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie   stemming uitgesteld 

(artikel 61, lid 2, van het 

Reglement) 

HS: 549, 36, 9 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 12, 31 
 

Erratum: alle taalversies. 
 

 

7. Naar een bloeiende data-economie 

Ontwerpresolutie: B8-0308/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0308/2016 (commissie ITRE) 

na § 3 1 GUE/NGL so   

1 -  

2 ↓  

na § 4 2 GUE/NGL  -  

na § 9 3 GUE/NGL  -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 304, 273, 5 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: overwegingen A, B, C, §§ 15, 19, 32 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

overweging D 

1e deel "overwegende dat de ontwikkeling van "big data" onlosmakelijk verbonden is met 

een nieuwe digitale markt, moet zorgen voor de ontwikkeling van innoverende en 

concurrerende bedrijfsmodellen en tevens in overeenstemming moet zijn met het 

EU-kader voor gegevensbescherming, omdat "big data" aanzienlijke risico's en 

uitdagingen kan inhouden, met name op het gebied van de grondrechten (met 

inbegrip van privacy en gegevensbescherming),"  

2e deel "en ook het potentieel heeft om te leiden tot oneerlijke discriminatie als gevolg van 

vertekende conclusies op basis van correlaties in plaats van oorzakelijk verband;" 

 
§ 29 

1e deel "is van mening dat meer inspanningen moeten worden geleverd inzake 

anonimisering en pseudonimisering van gegevens en dat dit een voorwaarde is voor 

creatieve innovatie op het gebied van gegevens en een belangrijke stap om de markt 

toegankelijker te maken voor start-ups en kmo's; meent dat de toepassing van 

technologieën, met inbegrip van tekst- en datamining, een belangrijke factor zal zijn 

om meerwaarde uit open datasets te halen;"  

2e deel "wijst er evenwel op dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de 

verwerking van persoonsgegevens en andere soorten gegevens en dat er 

technologische oplossingen moeten worden ontwikkeld die de privacy vergroten;" 

 
§ 36 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "voor bedrijfsleiders en hogere ambtenaren" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

§ 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "merkt op dat de regelgeving door de markt moet 

worden gestuurd;" 

2e deel deze woorden 

 
S&D: 

amendement 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "waaronder het risico op het trekken van verkeerde 

conclusies op basis van louter willekeurige verbanden, en naar ethische en morele 

kwesties, zoals" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "bevordering van het concurrentievermogen" en 

"door de markt aangezwengelde" 

2e deel deze woorden 
 

 

8. Situatie in Eritrea 

Ontwerpresoluties: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-
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0324/2016, B8-0320/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0318/2016 

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

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 6 (2de deel) 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 16 

1e deel "dringt er bij de EU-lidstaten op aan een onderzoek in te stellen naar de rol van de 

PFDJ en haar verschillende afdelingen, inclusief de jongerenafdeling, en elke vorm 

van samenwerking en activiteiten te verbieden die rechtstreeks bijdragen tot controle 

en spionage in Europa, indruisen tegen democratische beginselen en de rechtsstaat, 

en patronen van intimidatie en afpersing doen ontstaan;" "dringt er bij de lidstaten op 

aan zich in te spannen voor de beëindiging van de diasporabelasting, een onderzoek 

in te stellen naar de financiële transacties in verband met andere "bijdragen" die door 

verenigingen met banden met de Eritrese regering in het buitenland worden geïnd," 

2e deel "en de asielrechten van alle Eritrese vluchtelingen in Europa volledig te 

beschermen;" 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en veiligheid" en "de onlangs overeengekomen 

steun aan voorwaarden te verbinden en" 

2e deel "en veiligheid" 

3e deel "de onlangs overeengekomen steun aan voorwaarden te verbinden en" 
 

Diversen 

Michèle Rivasi (Verts/ALE-Fractie), Mara Bizzotto en Gianluca Buonanno (ENF-Fractie) zijn 

medeondertekenaars van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

Ontwerpresolutie: B8-0310/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0310/2016 (commissie AFET) 

gehele tekst 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 443, 113, 18 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 440, 118, 14 

§ 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 7 S&D ES + 301, 228, 27 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 17 2 PPE  +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 40 5 Verts/ALE ES - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL HS - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

na § 44 14 GUE/NGL HS - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 45 4 Verts/ALE so   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 50 17S GUE/NGL HS - 136, 387, 35 

8 S&D ES + 314, 224, 8 

na visum 15 1 PPE  +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

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

opmerkingen 

overw F 10 GUE/NGL  -  

overw G 11 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) ES + 404, 76, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 13, 14 

EFDD: § 1 (2e deel), § 2 (2e deel), amendement 17 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overweging C 

1e deel "overwegende dat het land al tien jaar de status van kandidaat-lidstaat van de EU 

heeft" 

2e deel "en nog steeds wordt gezien als een van de verst gevorderde landen wat betreft 

aanpassing aan het acquis;" 

 
overweging G 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "de Raad" 

2e deel deze woorden 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "dringt aan op meer begrotingsdiscipline en moedigt 

het beginsel van begrotingsevenwicht aan;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 45 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de 

resterende geschillen op te lossen in overeenstemming met de uitspraak van het 

Internationaal Gerechtshof van 5 december 2011" 

2e deel deze woorden 

 
§ 48 

1e deel "dringt er bij de regering op aan het algehele niveau van aanpassing aan het 

buitenlands beleid van de EU te verbeteren, aangezien het percentage van 

aanpassing nog steeds laag is (68 %);" 

2e deel "dringt er bij de regering op aan zich te voegen naar de gemeenschappelijke 

standpunten van de EU over de integriteit van het Statuut van Rome;"  

 
amendement 4 

1e deel "ondersteunt in dit verband het voorstel van de heer Matthew Nimetz, persoonlijk 

gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de gesprekken tussen 

Griekenland en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, voor een 

samengestelde naam met een geografische kwalificatie" 
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2e deel "op voorwaarde dat dit geen gevolgen heeft voor de Macedonische nationaliteit, 

identiteit, cultuur en taal;" 

 
EFDD: 

§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "de Euro-Atlantische integratie van het land en een"  

2e deel deze woorden 

 
§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "op koers naar Euro-Atlantische integratie"  

2e deel deze woorden 
 

 

10. Verslag 2015 over Montenegro 

Ontwerpresolutie: B8-0309/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0309/2016 (commissie AFET) 

§ 2 6 Verts/ALE  -  

na § 2 8 Verts/ALE  -  

§ 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ALE 

ES + 353, 34, 148 

§ 4 9 Verts/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

na § 32 10 Verts/ALE  -  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D so   

1 -  

2/ES + 278, 228, 12 

11 Verts/ALE  -  

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

opmerkingen 

1 ↓  

2 ↓  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: § 33 (2de deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE 

amendement 3 

1e deel "neemt kennis van het besluit van de NAVO om Montenegro uit te nodigen zich aan 

te sluiten bij de verdragsorganisatie, en moedigt een snel en efficiënt proces voor 

toetredingsonderhandelingen aan; moedigt het land in dit verband aan de hervorming 

van de veiligheidssector voort te zetten;  is verheugd over de deelname van 

Montenegro aan door de EU geleide GVDB-missies;" 

2e deel "wijst er nogmaals op dat de EU-toetredingsonderhandelingen losstaan van het 

NAVO-toetredingsproces;"  

 
EFDD: 

§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "is verheugd, onder meer in verband met de illegale 

annexatie van de Krim door Rusland en de gebeurtenissen in het oosten van 

Oekraïne, over de aanneming van de wet inzake de uitvoering van internationale 

beperkende maatregelen; spoort andere landen in de regio aan om hun buitenlands 

beleid af te stemmen op dat van de EU en het voorbeeld van Montenegro te volgen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 34 

1e deel "is verheugd over het besluit van de NAVO om Montenegro uit te nodigen zich aan 

te sluiten bij de verdragsorganisatie, en moedigt een snel en efficiënt proces voor 

toetredingsonderhandelingen aan; moedigt het land in dit verband aan de hervorming 

van de veiligheidssector voort te zetten;" 

2e deel "is verheugd over de deelname van Montenegro aan door de EU geleide GVDB-

missies;" 

 
PPE: 

amendement 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "herhaalt dat de toetredingscriteria voor de NAVO 

en de EU vergelijkbaar zijn en dat"  

2e deel deze woorden 
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11. Bankenunie - Jaarverslag 2015 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 26 1 CA commissie  +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 429, 72, 15 

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 369, 99, 50 

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 364, 95, 54 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 351, 112, 30 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 


