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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. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

3. Gebruik van passagiersgegevens (EU-PNR) ***I 

Tweede verslag: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

55 Meer dan 40 

leden 

HS - 146, 473, 13 

gehele tekst - bloc nr. 

1 

53DD commissie HS + 460, 173, 6 

bloc nr. 2 1-52 commissie HS ↓  

amendement 53, 

artikel 2 

53DD commissie HS + 471, 149, 25 

(amendement 53, 

artikel 3, punt 3) 

53DD commissie HS + 470, 142, 32 

Artikel 2, letter i 

(amendement 53, 

artikel 3, punt 9) 

53DD commissie HS + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Artikel 4, § 1 

(amendement 53, 

artikel 6, § 1) 

59 Verts/ALE HS - 130, 491, 22 

53DD commissie HS + 490, 130, 26 

(amendement 53, 

artikel 6, § 9) 

53DD commissie so   

1/HS + 572, 67, 7 

2/HS + 484, 147, 13 

(amendement 53, 

artikel 8, § 1) 

53DD commissie so   

1/HS + 558, 47, 42 

2/HS + 476, 147, 20 

Artikel 7, § 1 

(amendement 53, 

artikel 9, § 1) 

54 ALDE HS - 163, 457, 29 

53DD commissie HS + 496, 147, 8 

Artikel 9 (amendement 

53, artikel 12) 

53DD commissie HS + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE HS ↓  

na artikel 16 61 Verts/ALE HS - 154, 491, 7 

(amendement 53, 

artikel 19, § 3) 

53DD commissie HS + 502, 142, 8 

overw 10 53DD commissie HS + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE HS ↓  

overw 32 

(amendement 53, 

overw 37) 

53DD commissie HS + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE HS ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 463, 174, 16 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 461, 179, 9 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 55 

Verts/ALE: amendementen 1-52 (stemming en bloc), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, voorstel 

van de Commissie 

PPE: amendementen 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: Artikel 2 van amendement 53; Artikel 3, punt 3 van amendement 53; Artikel 19, § 3 

van amendement 53 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

artikel 6, § 9 van amendement 53 

1e deel "Het resultaat van de in lid 2, onder a), van dit artikel bedoelde beoordeling laat 

onverlet het in Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad[11] 

neergelegde recht van personen die het Unierecht van vrij verkeer genieten, om het 

grondgebied van de betrokken lidstaat te betreden." 

2e deel "Bovendien moeten de gevolgen van die beoordeling, indien verricht met betrekking 

tot vluchten binnen de EU tussen lidstaten waarop Verordening (EG) nr. 562/2006 

van het Europees Parlement en de Raad[12] van toepassing is, in overeenstemming 

zijn met die verordening." 

 
artikel 8, § 1 van amendement 53 

1e deel "De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat 

luchtvaartmaatschappijen, door middel van de "push"-methode, de in bijlage I 

vermelde PNR-gegevens, voor zover zij die deze gegevens in het kader van hun 

normale bedrijfsvoering reeds hebben verzameld, versturen naar de databank van de 

PIE van de lidstaat waar de vlucht zal aankomen en/of vertrekken. Bij een 

internationale vlucht die een code-sharingvlucht van twee of meer 

luchtvaartmaatschappijen is, rust de verplichting om de PNR-gegevens van alle 

passagiers door te geven op de maatschappij die de vlucht uitvoert. Omvat een 

vlucht naar of vanuit derde landen een of meer tussenlandingen op luchthavens van 

de lidstaten, dan geven de luchtvaartmaatschappijen de PNR-gegevens van alle 

passagiers door aan de PIE's van de betrokken lidstaten." 

2e deel " Dit geldt eveneens in het geval van een vlucht binnen de EU met een of meer 

tussenlandingen op luchthavens van verschillende lidstaten, maar dan uitsluitend met 

betrekking tot lidstaten die PNR-gegevens inzake vluchten binnen de EU 

verzamelen." 
 

 

4. Pakistan, met name de aanslag in Lahore 

Ontwerpresoluties: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, B8-
0468/2016, B8-0466/2016 

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

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0466/2016  

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

na § 12 2 Verts/ALE  +  

na § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

na overw L 3 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: de situatie van de mensenrechtenactivisten 

Ontwerpresoluties: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, B8-
0470/2016, B8-0469/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0469/2016 

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

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 421, 205, 22 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 9 

1e deel "is van oordeel dat de activiteiten van Europese investeerders ingebed moeten zijn in 

een solide reeks milieu- en sociale waarborgen;" 

2e deel "is groot voorstander van de tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren voor 

bedrijven en mensenrechten, met duidelijke zorgvuldigheidseisen, 

voorzorgsmaatregelen voor risicobeheer, en indien nodig doeltreffende 

rechtsmiddelen;" 

3e deel "merkt met instemming op dat zowel FMO als Finnfund openlijk de moord op Berta 

Cáceres hebben afgekeurd en tot een grondig onderzoek hebben opgeroepen, en is 

positief gestemd over het feit dat FMO alle activiteiten opgeschort heeft na berichten 

over de moord op Nelson García op 16 maart 2016;" 
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overw A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "willekeurige opsluiting" 

2e deel deze woorden 

 
overweging C 

1e deel "overwegende dat Honduras niettemin voor mensenrechtenverdedigers een van de 

gevaarlijkste landen in de regio is geworden; overwegende dat Honduras" en "tot de 

meest gewelddadige landen ter wereld behoort" 

2e deel "voor milieuactivisten" en "met minstens 109 moorden op milieuactivisten tussen 

2010 en 2015;" 

 
overw J 

1e deel "overwegende dat de moord op Paola Barraza, een voorvechtster van de rechten van 

LGBTI-personen, transvrouw en lid van de organisatie Arcoíris, op 24 januari 2016, 

wijst op het toenemende gevaar voor de LGBTI-gemeenschap in Honduras;" 

2e deel "overwegende dat haar moord de meest recente is in een reeks gewelddadige 

sterfgevallen van actieve leden van LGBTI-mensenrechtenorganisaties, waaronder 

de moorden op Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez 

(ook gekend als Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, 

Henry Matamoros en Josselin Janet Aceituno Suazo; overwegende dat er sprake is 

van 235 moorden op LGBTI's in Honduras sinds 1994, en er daarvan slechts 48 voor 

de rechtbank zijn gekomen; overwegende dat de nationale commissaris voor de 

mensenrechten heeft verklaard dat 92 % van de misdaden niet behoorlijk onderzocht 

werd, en dus ook nooit opgelost werd;" 
 

Diversen 

Marijana Petir (PPE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-0469/2016. 
 

 

6. Nigeria 

Ontwerpresoluties: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-

0486/2016, B8-0478/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0478/2016 

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

na § 9 1 GUE/NGL so   

1 +  

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

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 15 2 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 11 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 1 

1e deel "pleit voor een internationaal onderzoek onder auspiciën van de VN om de 

verantwoordelijkheden van derde landen te bepalen met betrekking tot de organisatie 

en financiering van terroristische groeperingen in de regio" 

2e deel "en de verantwoordelijkheid van multinationals en regeringen voor wat betreft 

ongeoorloofde verrijking en de toename van economische, maatschappelijke en 

culturele spanningen, onder andere via belastingfraude;" 
 

Diversen: 

Anna Záborská (PPE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0478/2016. 
 

 

7. Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken en openbaar maken daarvan ***I 

Verslag: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

3 Meer dan 40 

leden 

HS - 129, 509, 14 

gehele tekst - bloc nr. 

1 

2 commissie  +  

bloc nr. 2 1 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 503, 131, 18 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 3 
 

 

8. Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het 

begrotingsjaar 2017 

Verslag: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE ES + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD HS - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE ES - 280, 361, 7 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE ES + 315, 288, 39 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

na § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE HS + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF HS - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE ES - 238, 374, 30 

na § 32 28 GUE/NGL HS + 438, 200, 8 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 474, 118, 50 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 569, 49, 26 

na § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

na § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

na § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE ES - 268, 305, 69 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  Ing.  

13 PPE  Ing.  

2 ENF HS - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD HS + 330, 277, 39 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 49  PPE 

EFDD 

 +  

na § 49 4 Verts/ALE HS - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE HS - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD HS - 128, 498, 17 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

na § 56 35 GUE/NGL ES + 350, 219, 71 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 409, 221, 13 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 37 

ENF: amendementen 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: amendementen 3, 4, 5 en § 37 
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Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 48, 53 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 3 

1e deel "bevestigt dat bijzondere uitgaven overeenkomend met een stijging van 0,2 % ten 

opzichte van de begroting 2016 zijn gevraagd voor de geleidelijke afschaffing van 

de tijdelijke uitzonderingsmaatregelen voor het gebruik de Ierse taal, die waren 

vastgesteld bij Verordening nr. 1 van 15 april 1958," 

2e deel "alsmede een verhoging van 2,6 % ten opzichte van de begroting 2016 voor 

bijkomende behoeften op het gebied van veiligheid en cyberveiligheid;" 

 
§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "naar aanleiding van de analyse die in februari 2016 

aan het Bureau is gepresenteerd en is aangevuld met de screening na de 

gebeurtenissen van 22 maart 2016"  

2e deel deze woorden 

 
§ 23 

1e deel "is van oordeel dat de behoeften van de leden in hun kiesdistricten in kaart moeten 

worden gebracht, met inachtneming van de verschillen tussen kiesdistricten, 

teneinde de leden bij hun werk op kiesdistrictniveau beter te kunnen ondersteunen;" 

2e deel "is van oordeel dat het aanbieden van mobiele werkruimtes voor leden en 

ondersteuning in de kiesdistricten gebaseerd moet zijn op een beoordeling van de 

reële behoeften en het gebruik, en geen aanzienlijke of herhaalde kosten voor het 

Parlement met zich mee moet brengen;" dringt erop aan dat er geen hardware moet 

worden aangeboden aangezien de vergoeding voor algemene uitgaven toereikend is 

voor de aankoop van moderne apparatuur; plaatst vraagtekens bij de noodzaak van 

de ontwikkeling van een particuliere mobiele werkruimte voor leden, aangezien dit 

niet lijkt overeen te stemmen met de wijze waarop de leden en hun kantoren zijn 

georganiseerd;" 

 
§ 42 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "met name voor de activiteiten van de 

interfractiewerkgroepen van het Parlement; beschouwt het systeem voor taalkundige 

profiling zoals dat sinds oktober 2014 voor amendementen in het commissiestadium 

bestaat een goed voorbeeld van de verbeteringen die op het gebied van efficiëntie 

kunnen worden gerealiseerd en die verder ontwikkeld kunnen worden;" 

2e deel deze woorden 

 
ENF: 

§ 52 

1e deel "wijst op de rol van de informatiebureaus van het Parlement voor de bewustmaking 

over de activiteiten van het Parlement en van de Unie als geheel; is van mening dat 

maatregelen moeten worden genomen om de efficiency van de informatiebureaus te 

vergroten;" 

2e deel "is van mening dat de informatiebureaus zoveel mogelijk gebouwen en 

ondersteunende kantoordiensten moeten delen met vertegenwoordigingen van de 

Commissie; verzoekt om een evaluatie van de doelstellingen, taken en prestaties van 

de informatiebureaus, op basis waarvan prioriteiten moeten worden vastgesteld;" 
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Diversen: 

De Voorzitter verklaarde het eerste deel van amendement 18 niet ontvankelijk: "is van oordeel dat de 

leden een voorbeeld moeten zijn voor de burgers die in meerdere lidstaten met de rampzalige gevolgen 

van de economische crisis worden geconfronteerd, en dringt derhalve aan op een verlaging van hun 

salaris en vergoedingen met minimaal 15 %; 
 

 

9. Verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie: B8-0442/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016  

Commissie AFET 

§ 2 9 ENF HS - 80, 551, 8 

18 Meer dan 40 

leden 

ES - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL HS - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL HS - 159, 470, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL HS - 115, 513, 13 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

HS + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL HS - 238, 358, 47 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 397, 219, 16 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 14  PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF HS - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL HS + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL HS - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

na § 28 26 GUE/NGL HS - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

na § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL HS - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE ES + 304, 297, 19 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

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

opmerkingen 

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL HS - 117, 464, 44 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL HS - 56, 495, 68 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE ES + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

na § 42 30 GUE/NGL HS - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL HS - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 45 15 ENF HS - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE ES - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE HS - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF HS - 67, 522, 14 

6 PPE ES - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL HS - 106, 466, 28 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

visum 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

visum 10 1 PPE ES + 341, 243, 16 

visum 17 2 PPE  +  

overw B 8 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 375, 133, 87 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: § 5, amendementen 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: amendementen 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, 

eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw B, C 

EFDD: § 44 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

 
PPE: 

§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en dat de Turkse minister voor Buitenlandse Zaken 

moet worden uitgenodigd voor vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken, 

wanneer relevant;" 

2e deel deze woorden 

 
visum 9 

1e deel gehele tekst zonder het woorddeel "toetredings" 

2e deel dit woord 
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EFDD: 

§ 37 

1e deel "ondersteunt de hernieuwde politieke verbintenissen tussen de EU en Turkije over 

problemen van geopolitieke aard, in het bijzonder de vluchtelingen- en 

migratiecrisis;" 

2e deel "erkent de grote humanitaire bijdrage van Turkije aan de opvang van het grootste 

aantal vluchtelingen ter wereld;" dringt er bij de EU en Turkije op aan de handen in 

elkaar te slaan en te zorgen voor fatsoenlijke en betere levensomstandigheden en 

basisopvangmogelijkheden van vluchtelingenkampen en de werkzaamheden van het 

Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen 

(UNHCR) te vergemakkelijken teneinde de massale uittocht van migranten te 

voorkomen; dringt er bij de EU op aan om verder met de Turkse ambtenaren samen 

te werken aan een correcte documentatie van migranten; merkt op dat Turkije een 

van de belangrijkste doorreislanden is voor migranten en vluchtelingen die naar de 

EU reizen, niet alleen vanuit Syrië maar ook vanuit tal van andere landen; benadrukt 

dat met Turkije moet worden samengewerkt om de vluchtelingencrisis aan te pakken 

en om verlies van mensenlevens op zee te voorkomen;" 

 
§ 38 

1e deel "is verheugd over de activering op 29 november 2015 van het gezamenlijk actieplan 

van de EU en Turkije voor vluchtelingen en migratiebeheer als onderdeel van een 

alomvattende samenwerkingsagenda op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, 

gezamenlijke engagementen en inzet, en benadrukt dat het dringend ten uitvoer moet 

worden gelegd;" 

2e deel "benadrukt dat de samenwerking tussen de EU en Turkije op het gebied van migratie 

niet mag worden verbonden aan de kalender, de inhoud en de voorwaarden van het 

onderhandelingsproces; is van mening dat het uitbesteden van de vluchtelingencrisis 

aan Turkije geen geloofwaardige langetermijnoplossing voor het probleem is; rekent 

op de solidariteit van de EU-lidstaten om het aantal landen te doen stijgen dat in een 

sfeer van gedeelde lasten en verantwoordelijkheid vluchtelingen wil aanvaarden 

voor hervestiging;" 

 
§ 41 

1e deel "waardeert het dat Turkije tot recentelijk een opengrenzenbeleid heeft gevoerd ten 

aanzien van Syrische vluchtelingen; juicht de inwerkingtreding toe van nieuwe 

regels in het Turkse visabeleid waardoor de weg reeds is bereid naar een sterke 

daling van irreguliere overtochten; benadrukt echter dat een veel strenger visabeleid, 

in lijn met het EU-visabeleid, moet worden gevoerd ten aanzien van landen die een 

belangrijke bron van illegale migratie zijn, om de toestroom naar Europa via Turkije 

van migranten die geen internationale bescherming nodig hebben, te beperken;" 

2e deel "benadrukt dat Turkije alle steun nodig heeft om zijn grensbeveiliging te 

verscherpen en zijn strijd tegen mensensmokkelaars op te voeren; vraagt Turkije om 

nultolerantie te betonen en doeltreffende maatregelen te nemen om de 

mensenhandelaars een halt toe te roepen en de stroom van vluchtelingen naar de 

Griekse eilanden tegen te houden, waardoor ernstige humanitaire, politieke, sociale 

en veiligheidsproblemen ontstaan in de EU; moedigt een sterke samenwerking 

tussen Turkije, Bulgarije en Griekenland op het vlak van opsporings- en 

reddingsacties in de Egeïsche Zee aan en vraagt Frontex de Turkse kustwacht steun 

te bieden en de bilaterale informatie-uitwisseling te versterken; erkent dat 

maatregelen tegen criminele smokkelaars enkel doeltreffend kunnen zijn als ze 

gepaard gaan met de invoering van veilige en legale routes voor vluchtelingen en 

asielzoekers die de Europese Unie willen binnengaan;" 
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PPE, ENF: 

§ 9 

1e deel "is van mening dat, in overeenstemming met de waarde die de EU hecht aan de 

rechtsstaat en fundamentele waarden, in Turkije dringend behoefte is aan 

hervormingen op het gebied van de rechterlijke macht en de grondrechten, en op het 

gebied van justitie, vrijheid en veiligheid;" 

2e deel "vraagt, zonder afbreuk te doen aan de standpunten van de lidstaten, de Raad van de 

EU hoofdstuk 23 (rechterlijke macht en grondrechten) en hoofdstuk 24 (justitie, 

vrijheid en veiligheid) te openen zodra aan de officiële voorwaarden hiervoor wordt 

voldaan, en ervoor te zorgen dat het hervormingsproces in Turkije is gebaseerd op de 

normen en waarden van de EU;" 

3e deel "vraagt Turkije om volledig samen te werken met de Raad van Europa en de 

Commissie van Venetië op het gebied van justitiële hervormingen;" 
 

Diversen 

Bodil Valero heeft een mondeling amendement ingediend op § 13: 

"13. vraagt om de onafhankelijkheid van de media van de Koza İpek Holding en de Feza mediagroep 

te herstellen en alle overheidsvertegenwoordigers te verwijderen uit de raden van bestuur, om de 

tientallen ontslagen werknemers die hun ongenoegen uitten over de overheidsovername in hun functie 

te herstellen en de aanklachten op basis van terrorisme in te trekken;" 
 

 

10. Verslag 2015 over Albanië 

Ontwerpresolutie: B8-0440/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0440/2016  

Commissie AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

na § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 307, 174, 25 

na § 21 3 Verts/ALE  +  

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

opmerkingen 

na § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

na § 26 7 Verts/ALE ES + 313, 192, 5 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "is bezorgd over de wijdverbreide zelfcensuur onder 

journalisten, die soms fysiek verhinderd worden specifieke evenementen te verslaan, 

dan wel aangevallen of bedreigd worden vanwege hun werk, alsook over de gevallen 

van rechtstreekse aantasting van de redactionele autonomie; betreurt in dit verband 

dat het Balkan Investigative Regional Network met een smaadproces is bedreigd 

naar aanleiding van zijn onderzoek naar het criminele verleden van een 

burgemeesterskandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015; verzoekt om 

maatregelen voor strengere ethische en beroepsnormen voor journalisten; dringt aan 

op een krachtigere tenuitvoerlegging van de wet op de audiovisuele media; 

benadrukt dat de overheidsadvertenties in de media transparanter moeten worden en 

dat er extra inspanningen moeten worden geleverd om de onafhankelijkheid van de 

Autoriteit voor audiovisuele media (AMA) en de openbare omroep volledig te 

verzekeren; is bezorgd over de veranderende procedures voor de verkiezing van de 

directeur-generaal van de openbare Albanese radio- en televisieomroep (RTSh);" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en het bedrijfsleven" 

2e deel deze woorden 
 

 

11. Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie: B8-0441/2016 

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

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0441/2016  

Commissie AFET 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 423, 56, 27 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 271, 201, 27 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

na § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

na § 42 7 Verts/ALE ES + 258, 216, 10 

na § 45 8 Verts/ALE  -  

visum 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2de deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: streepjes 10, 11, 12 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "zowel alle drie de constituerende 

bevolkingsgroepen als" en "andere" 

2e deel deze woorden 

 
EFDD: 

§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "verzoekt om volledig af te zien van het idee van 

een referendum, aangezien de cohesie, de soevereiniteit en de integriteit van het land 

erdoor op het spel worden gezet en de inspanningen om de sociaal-economische 

situatie van de bevolking van Bosnië en Herzegovina te verbeteren en verdere 

vooruitgang te boeken met de integratie in de EU erdoor in het gedrang dreigen te 

komen;" 

2e deel deze woorden 
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12. Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke 

kosten 

Verslag: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 370, 57, 44 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 367, 71, 31 

2/HS - 219, 243, 8 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 406, 45, 18 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES - 194, 254, 2 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 351, 79, 29 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 292, 130, 20 

2/HS + 240, 195, 5 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 342, 80, 13 

2/HS + 309, 113, 7 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 335, 75, 21 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 406, 7, 16 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 -  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AB § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

overw AF § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AH § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AJ § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AL § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AM § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AX § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 232, 174, 2 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 310, 73, 26 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: § 49 

ENF: overw H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: overw U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: overw B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overweging N 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en in alle lidstaten een kritiek niveau heeft bereikt" 

2e deel deze woorden 

 
overw AX 

1e deel "overwegende dat het sectoroverstijgende genderaspect van armoede een holistische 

aanpak vereist om verschillende vormen van discriminatie aan te pakken," 

2e deel "evenals kwesties als huisvesting, energiekosten, openbare diensten, baanzekerheid, 

onzeker werk en belastingbeleid;" 

 
§ 37 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "benadrukt dat reeds sprake is van een verloren 

generatie;" en "derhalve" 

2e deel deze woorden 

 
§ 69 

1e deel "merkt op dat de loonkloof en de pensioenkloof op basis van gender sterk bijdragen 

tot armoede onder vrouwen; wijst op de langetermijneffecten van de uitsluiting van 

vrouwen in sectoren van de economie die traditioneel worden beheerst door mannen, 

zoals technologie, natuurwetenschappen, hoger management en besluitvorming, en 

van de oververtegenwoordiging van vrouwen in sectoren waar de beloningen relatief 

laag zijn, zoals zorg, openbare diensten, deeltijdwerk en onzeker werk, op de 

armoede onder vrouwen;" 

2e deel "spreekt zijn bezorgdheid uit dat de feminisering van de armoede gedeeltelijk het 

gevolg is van lang bestaande genderongelijke normen, die leiden tot de prioritering 

van door mannen gedomineerde sectoren, zoals de financiële sector, in industrieel 

beleid en overeenkomsten inzake loonvorming;" 

 
ECR: 

overw AH 

1e deel "overwegende dat huisvesting de belangrijkste uitgavenpost is voor de Europese 

huishoudens;" 

2e deel "overwegende dat de stijging van de prijzen die verband houden met huisvesting 

(kadasterbelasting, eigendomskosten, huur, energieverbruik) voor instabiliteit en 

onzekerheid zorgt en als een grote bron van bezorgdheid moet worden beschouwd;" 

 
§ 19 

1e deel "wijst nogmaals op het belang van het versterken van de positie van vrouwen en 

meisjes door middel van zowel formeel als informeel onderwijs, en op de rol van 

onderwijs bij het bestrijden van genderstereotypen en stigmatisering van armoede en 

het verhogen van de inkomens van vrouwen door hun integratie in sectoren waar 

vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, zoals natuurwetenschappen, technologie, 

engineering en ondernemerschap," 

2e deel "en verzoekt de Commissie om doelstellingen op het gebied van beroepsopleidingen 

van vrouwen op te nemen in landenspecifieke aanbevelingen;" 

 
§ 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en de Commissie" en "waar nodig" 

2e deel deze woorden 
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§ 54 

1e deel "herinnert eraan dat huurders beperkte toegang hebben tot financiering voor energie-

efficiëntie, aangezien zij niet de eigenaren van het onroerend goed zijn; brengt in 

herinnering dat huurders minder worden geprikkeld om te investeren, omdat zij 

gemakkelijker en vaker verhuizen dan huiseigenaren; is verheugd over het 

proefproject van de Commissie over brandstof-/energiearmoede – beoordeling van 

de gevolgen van de crisis en evaluatie van bestaande en mogelijke nieuwe 

maatregelen in de lidstaten, dat gericht is op de aanpak van dit probleem;" 

2e deel "verzoekt de Commissie om op basis van de resultaten van dit proefproject 

bepalingen vast te stellen om EU-financiering vrij te maken voor energie-

efficiëntiemaatregelen die door huurders worden genomen;" 

 
§ 57 

1e deel "is verheugd dat in de Europese energiewetgeving wordt erkend dat het energie-

efficiëntiebeleid sociale oogmerken heeft, met name in Richtlijn 2012/27/EU 

betreffende energie-efficiëntie en Richtlijn 2010/31/EU betreffende de 

energieprestatie van gebouwen; betreurt het dat de lidstaten de desbetreffende 

bepalingen van Richtlijn 2012/27/EU ten behoeve van huishoudens die met 

energiearmoede kampen of sociale woningen (artikel 7, lid 7) niet ten volle benutten; 

vraagt de Commissie bij haar evaluatie en effectbeoordeling van het energie-

efficiëntiepakket de tenuitvoerlegging en het gebruik van artikel 7, lid 7, en artikel 5, 

lid 7, te evalueren;" 

2e deel "vraagt de Commissie voorts op basis van deze evaluatie te overwegen om artikel 7, 

en met name lid 7, aan te scherpen zodat de lidstaten worden verplicht om vereisten 

met sociale oogmerken in hun verplichtingsregelingen voor energie-efficiëntie op te 

nemen;" 

 
§ 64 

1e deel "merkt op dat het verhogen van de energie-efficiëntie, het voeren van een 

renovatiebeleid en het toepassen van hernieuwbare energie van essentieel belang zijn 

voor de bestrijding van energiearmoede;" 

2e deel "geeft uitdrukking aan zijn zorg dat beleid ter bevordering van de renovatie van 

woningen vaak niet wordt gericht op de meest kwetsbare groepen; stelt met klem dat 

renovatiebeleid in de allereerste plaats moet worden gericht op arme, met 

economische uitsluiting kampende en kwetsbare huishoudens, waarbij de nadruk 

moet liggen op huishoudens die te maken hebben met op gender gebaseerde 

ongelijkheden en met meervoudige discriminatie;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "dat boven de armoedegrens ligt van 60 % van het 

nationale mediane inkomen in alle lidstaten" 

2e deel deze woorden 

 
§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "zoals jonge vrouwen, eenoudergezinnen, personen 

met een handicap en oudere vrouwen,"  

2e deel deze woorden 

 
§ 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "als een inkomen boven de armoedegrens mogelijk 

moeten maken;" 

2e deel deze woorden 
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overw M 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "de bezuinigingsmaatregelen, de stijgende 

huizenprijzen" 

2e deel deze woorden 

 
overw P 

1e deel "overwegende dat gebrekkige verwarming en huisvesting nadelige gevolgen hebben 

voor de gezondheid, het onderwijs en de sociale en arbeidsmarktinclusie van met 

name de meest kwetsbaren; overwegende dat mensen in zowel de noordelijke als de 

zuidelijke lidstaten eronder lijden dat zij hun woningen niet kunnen verwarmen;" 

2e deel "overwegende dat uit cijfers van EU-SILC blijkt dat huurders in de particuliere 

huursector in sommige lidstaten buitengewoon veel moeten betalen voor huisvesting 

(op basis van huurverhouding), hetgeen mogelijk kan worden verklaard door de lage 

kwaliteit van huisvesting en de hoge prijzen; overwegende dat veel gezinnen, mede 

door de stijgende energieprijzen, de kosten voor essentiële goederen en diensten niet 

kunnen betalen;" 

 
overweging Q 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "hoge energieprijzen, agressieve commerciële en 

marketingtechnieken,", "of onlinediensten" en "en de kwaliteit en de 

energieprestaties van het woningbestand;" 

2e deel "hoge energieprijzen, agressieve commerciële en marketingtechnieken," 

3e deel "of onlinediensten" 

4e deel: "en de kwaliteit en de energieprestaties van het woningbestand;" 

 
overw V 

1e deel "overwegende dat de VN heeft bevestigd dat het mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen inhoudt dat iedereen recht heeft op water voor persoonlijk en 

huishoudelijk gebruik dat van goede of aanvaardbare kwaliteit, veilig, fysiek 

toegankelijk, betaalbaar en toereikend is; overwegende dat in een verdere 

aanbeveling van de VN werd opgemerkt dat 3 % van de inkomsten van een 

huishouden aan water zou mogen worden besteed, indien hiervoor betaald moet 

worden;" 

2e deel "overwegende dat de privatisering van waterdiensten negatieve gevolgen heeft voor 

huishoudens die in of op de rand van armoede leven;" 

 
ENF: 

§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en dat terwijl de Europa 2020-doelstelling erop 

gericht is het aantal mensen dat in deze categorie valt met ten minste 20 miljoen te 

verminderen;" 

2e deel deze woorden 
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§ 16 

1e deel "herinnert aan het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld 

"Pleidooi voor een gecoördineerde Europese actie om energiearmoede te voorkomen 

en te bestrijden" en wijst op zijn aanbeveling over de oprichting van een Europese 

Waarnemingspost voor armoede, met energiearmoede als voornaamste 

aandachtspunt en het bijeenbrengen van alle belanghebbenden om Europese 

indicatoren voor energiearmoede te helpen uitwerken (in overleg met Eurostat), de 

stand van zaken in kaart te brengen, optimale praktijken vast te stellen en 

aanbevelingen op te stellen om de doeltreffendheid van de preventie en de aanpak 

van het probleem te verbeteren en op dit gebied voor Europese solidariteit te zorgen, 

als een van de taken;"  

2e deel "benadrukt dat er indicatoren moeten worden ontwikkeld en gegevens moeten 

worden verzameld over huishoudelijke consumptie en kosten die verband houden 

met energiearmoede, zodat er betrouwbare informatie kan worden voorgelegd en 

empirisch onderbouwde beleidsvorming en doeltreffend toezicht tot de 

mogelijkheden behoren;" 

 
§ 18 

1e deel "roept de Raad en de lidstaten op in het licht van de toenemende armoede meer 

inspanningen te leveren om mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt, te 

helpen, en daarbij een sterk genderperspectief te hanteren," 

2e deel "bijvoorbeeld in de vorm van een aanbeveling van de Raad, opdat het 

armoedebestrijdingsdoel van de Europa 2020-strategie kan worden verwezenlijkt;" 

 
§ 32 

1e deel "is ingenomen met de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van 

referentiebegrotingen, die een stap in de goede richting zijn, aangezien het nog niet 

is gelukt om de inkomsten en de uitgaven van arme huishoudens op een meer 

evenwichtige manier aan te pakken, met behulp van een op gegevens gebaseerde 

benadering;" wijst erop dat referentiebegrotingen van huishoudelijke kosten gebruikt 

zouden kunnen worden om de te verstrekken steun vorm te geven en de 

toereikendheid ervan te testen; is van mening dat een dergelijk instrument van 

essentieel belang is om de sociale samenhang binnen de Unie nieuw leven in te 

blazen, ongelijkheden te verminderen en de Europa 2020-doelstelling inzake 

armoede en sociale uitsluiting te verwezenlijken;" 

2e deel "benadrukt dat het verlagen van de huishoudelijke uitgaven van arme huishoudens 

een positief effect zal hebben op de betrokken huishoudens alsook op de – met name 

lokale – economie en de sociale samenhang;" 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder het woord "arme" 

2e deel dit woord 

 
§ 34 

1e deel "benadrukt dat er tot dusver op EU-niveau nog geen definitie van energiearmoede 

bestaat, en dat het daardoor zeer moeilijk is de ernst, de oorzaken en de gevolgen 

van deze vorm van armoede in de EU naar behoren in te schatten;" 

2e deel "vraagt de Commissie om samen met de belanghebbenden een gemeenschappelijke 

definitie van energiearmoede op te stellen en voorts vast te stellen welke factoren de 

kwetsbaarheid van huishoudens vergroten;" 
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§ 49 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "de Commissie en" 

2e deel deze woorden 

 
overw A 

1e deel "overwegende dat het aantal mensen in de EU voor wie armoede of sociale 

uitsluiting dreigt, tussen 2008 en 2013 is gestegen van 117 tot 122,6 miljoen;" 

overwegende dat in 2013 na sociale overdrachten 16,7 % van de bevolking van de 

Europese Unie in armoede dreigde te vervallen, dat bij 9,6 % van de bevolking 

sprake was van ernstige materiële deprivatie en dat 10,7 % van de huishoudens 

beschouwd werd als een huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit;" 

2e deel "overwegende dat dit een ontwikkeling is in de tegenovergestelde richting dan die 

van de strategische EU-doelstelling van de Europa 2020-strategie om het aantal 

mensen dat door armoede en sociale uitsluiting getroffen is of bedreigd wordt, met 

ten minste 20 miljoen te verminderen;" 

 
overweging R 

1e deel gehele tekst zonder het woord "minderheden" 

2e deel deze woorden 

 
overweging AE 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "overwegende dat te hoge woonlasten in het 

Europees semester zijn aangemerkt als een "sociale trend om in de gaten te 

houden";" en "de EU en" 

2e deel deze woorden 

 
overweging AI 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "d.w.z. in oostelijke en mediterrane landen" 

2e deel deze woorden 

 
overw AL 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "essentiële" en "in de verwezenlijking van de 

doelstelling van de Europa 2020-strategie om de armoede terug te dringen" 

2e deel deze woorden 

 
overweging AM 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "het verslag van Eurofound, getiteld "Access to 

benefits: "reducing non-take-up", duidelijk wordt benadrukt dat sociale uitkeringen 

en" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "in het kader van het Europees semester" 

2e deel deze woorden 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "waaronder een minimuminkomen dat gedurende 

het hele leven boven de armoedegrens ligt," 

2e deel "waaronder een minimuminkomen"  

3e deel "dat gedurende het hele leven boven de armoedegrens ligt," 
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PPE, ALDE: 

§ 36 

1e deel "roept de Commissie op met een mededeling te komen over energiearmoede in 

Europa, in combinatie met een actieplan om de lidstaten te ondersteunen bij de 

bestrijding ervan;" 

2e deel "vraagt de Commissie om effectbeoordelingen voor te leggen en informatie te 

verstrekken over optimale praktijken ter bestrijding van de energiearmoede in de 

lidstaten in deze context;" 

3e deel "benadrukt dat energie betaalbaar moet zijn voor alle burgers van de Unie;" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1e deel "herinnert eraan dat gerichte beleidsmaatregelen en EU-financiering om de 

energiekosten van arme huishoudens te verminderen door in hernieuwbare energie of 

energie-efficiëntie te investeren, op de middellange termijn verschillende positieve 

effecten kunnen hebben, waaronder betere levensomstandigheden, een betere 

gezondheid van de betrokkenen, minder huishoudelijke kosten, zodat arme gezinnen 

financiële ademruimte krijgen en meer lokale investeringen en werkgelegenheid" 

zonder de woorden "en EU-financiering"  

2e deel "en EU-financiering" 

3e deel "en daarnaast kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie;" 
 

 

13. De particuliere sector en ontwikkeling 

Verslag: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 345, 23, 19 

2/HS + 195, 168, 20 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as + 196, 162, 19 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 191, 184, 4 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 266, 56, 39 

 

Verzoek om hoofdelijke stemming 

ECR:                    § 32 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 17 

1e deel "erkent eveneens dat alle landen, met name ontwikkelingslanden, het recht hebben 

om tijdelijke kapitaalbeperkingen in te stellen om te voorkomen dat er door 

kortlopende en volatiele particuliere financieringsstromen een financiële crisis 

ontstaat;" 

2e deel "roept ertoe op beperkingen op dit recht weg te nemen uit alle handels- en 

investeringsovereenkomsten, ook bij de WTO;" 

 
§ 25 

1e deel "herinnert eraan dat tariefregelingen een essentieel onderdeel uitmaken van een 

regelgevingsomgeving die is afgestemd op ontwikkeling en het scheppen van banen 

door de particuliere sector ten voordele van armen;" 

2e deel "merkt evenwel tot zijn bezorgdheid op dat economische 

partnerschapsovereenkomsten (EPO's) aanzienlijke tariefverlagingen opleggen voor 

verschillende economische sectoren in de ACS-landen, terwijl het afschaffen van 

alle tarieven voor EU-invoer de inkomsten uit tarieven aanzienlijk zou verlagen, in 

sommige gevallen met wel 15-20 % van de overheidsinkomsten; dringt er bij de EU 

op aan om haar handelsbeleid af te stemmen op het beginsel van beleidscoherentie 

voor ontwikkeling;" 

 
§ 55 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "gekoppeld worden aan directe subsidies aan 

organisaties uit het maatschappelijk middenveld en" 

2e deel deze woorden 
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PPE: 

§ 36 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "hun voorafgaande vrije en geïnformeerde 

toestemming voor het respectievelijke project"  

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "de modernisering van hun regelgevingskaders door 

totstandbrenging van omstandigheden die bevorderlijk zijn voor particuliere 

initiatieven, door in ondersteuningsmechanismen voor ondernemingen te voorzien, 

terwijl tegelijkertijd" en "verzoekt de regeringen van de partnerlanden om een 

vervalbepaling in te voeren op grond waarvan overbodige maatregelen kunnen 

worden ingetrokken; merkt op dat wetgeving dient te worden onderworpen aan 

effectbeoordelingen die tot doel hebben negatieve effecten op de werkgelegenheid 

en risico's voor de milieunormen in te schatten;" 

2e deel "de modernisering van hun regelgevingskaders door totstandbrenging van 

omstandigheden die bevorderlijk zijn voor particuliere initiatieven, door in 

ondersteuningsmechanismen voor ondernemingen te voorzien, terwijl tegelijkertijd" 

3e deel "verzoekt de regeringen van de partnerlanden om een vervalbepaling in te voeren op 

grond waarvan overbodige maatregelen kunnen worden ingetrokken; merkt op dat 

wetgeving dient te worden onderworpen aan effectbeoordelingen die tot doel hebben 

negatieve effecten op de werkgelegenheid en risico's voor de milieunormen in te 

schatten;" 

 
§ 41 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en PPP's"  

2e deel deze woorden 

 
§ 57 

1e deel "vraagt de Commissie zich meer in te zetten om haar politieke invloed aan te 

wenden en mogelijkheden tot dialoog met de regeringen van de partnerlanden en de 

lokale autoriteiten te creëren teneinde een grotere en positievere interactie met de 

particuliere sector te bevorderen; onderstreept dat landenstrategiedocumenten, 

nationale indicatieve programma’s en begrotingssteun mogelijk de waardevolste 

instrumenten zijn om hervormingen van het ondernemingsklimaat in de 

partnerlanden te stimuleren en de industrialisering van de landen te bevorderen;" 

2e deel "beveelt de EU aan zich te scharen achter het actieplan voor investeringen in de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van UNCTAD; vestigt de aandacht op 

het feit dat de opzet, structuur en tenuitvoerlegging van PPP's een uitdagende en 

complexe onderneming blijft en dat het succes van deze partnerschappen ook 

afhankelijk is van de vraag of zij in een bevorderlijke omgeving kunnen opereren;" 

 
overw U 

1e deel "overwegende dat PPP's in de ontwikkelingslanden zich tot dusverre meestal hebben 

beziggehouden met projecten op het gebied van energie, infrastructuur en 

telecommunicatie," 

2e deel "terwijl het potentieel in sectoren als de landbouw, onderwijs, groene technologie, 

onderzoek en innovatie, gezondheidszorg en eigendomsrechten grotendeels onbenut 

is gebleven." 
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ECR, PPE: 

overweging N 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "door de EU-lidstaten" 

2e deel deze woorden 

 
§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "verplichte, openbaar toegankelijke"  

2e deel deze woorden 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "invoering van bindende regelgeving inzake" 

2e deel deze woorden 

 
§ 37 

1e deel "wijst eveneens op de risico's van PPP's op het gebied van de landbouw, zoals 

landroof, die moeten worden voorkomen; wijst erop dat de bijstand moet worden 

toegespitst op kleine landbouwers, in het bijzonder vrouwen; verzoekt de Commissie 

om eventuele PPP's in de landbouwsector waar EU-middelen mee gemoeid zijn te 

koppelen aan omvattende maatregelen om kleine landbouwers, herders en andere 

kwetsbare landgebruikers te beschermen tegen potentieel verlies van toegang tot 

land of water; benadrukt dat deze vrijwaringsmaatregelen onder meer sociale en 

milieueffectbeoordelingen dienen te omvatten," 

2e deel "naast de verplichte raadpleging van legitieme vertegenwoordigers van de betrokken 

gemeenschappen, wier voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming als 

voorwaarde moet gelden" 

3e deel "voor het respectievelijke project en juridische steun voor deze gemeenschappen als 

zij die nodig hebben; beveelt aan om de projecten van het nieuwe bondgenootschap 

van de G8 te vervangen door initiatieven in het kader van het alomvattende 

programma voor landbouwontwikkeling in Afrika (CAADP); benadrukt dat" 

4e deel "financiële en sociale compensaties bindende verbintenissen moeten zijn en dat"  

5e deel "alternatieve ontwikkelingsplannen altijd in aanmerking moeten worden genomen;" 

 


