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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. Krim-Tataren 

Ontwerpresoluties: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-

0592/2016, B8-0588/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0582/2016  

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

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 307, 232, 27 

visum 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 4 (2de deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: visum 10 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D, GUE/NGL: 

§ 4 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en vraagt, naar aanleiding van het verbod op de 

Mejlis, te overwegen of de lijst met personen waarop de EU-sancties gericht zijn 

uitgebreid kan worden;" 

2e deel deze woorden 
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Diversen 

Marijana Petir is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0582/2016. 
 

 

2. Gambia 

Ontwerpresoluties: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-
0602/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0591/2016  

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 539, 27, 43 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
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3. Djibouti 

Ontwerpresoluties: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-
0603/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0594/2016  

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

§ 3 3 PPE ES + 330, 268, 20 

§ 5 4 PPE  +  

na § 8 1 EFDD HS - 122, 321, 184 

§ 14 5 PPE  +  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 2 EFDD  -  

overw C 6 PPE ES + 293, 285, 52 

overw I 7 PPE ES + 298, 288, 52 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 17 
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4. Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen 

Verslag: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

3 commissie as +  

4 commissie so   

1 +  

2 +  

11 commissie so   

1 +  

2 +  

13 commissie as/ES + 348, 273, 22 

18 commissie so   

1 +  

2 -  

21 commissie as/ES + 360, 277, 8 

23 commissie as/ES + 342, 297, 3 

24 commissie as/ES + 297, 296, 52 

artikel 8 bis bis, § 2 41 EFDD HS - 270, 361, 14 

22 commissie  +  

artikel 8 bis bis, na § 3 42 EFDD HS - 306, 330, 8 

artikel 8 bis bis, na § 4 25 commissie so   

1 -  

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

opmerkingen 

37 PPE  +  

Bijlage, Bijlage III, 

Afdeling II, § 4 

36 meer dan 40 

leden 

 -  

47 GUE/NGL HS - 273, 364, 11 

na overw 2 43 GUE/NGL HS - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL HS - 307, 332, 6 

overw 4 5 commissie so   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

overw 7 35 meer dan 40 

leden 

ES - 285, 360, 3 

overw 11 38 EFDD ES - 267, 374, 9 

overw 12 39 EFDD HS - 309, 320, 16 

overw 16 40 EFDD  -  

na overw 18 46 GUE/NGL HS - 286, 335, 29 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 567, 30, 53 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 39, 41, 42 

GUE/NGL: amendementen 43, 44, 46, 47 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendementen 21, 23, 24 

S&D: amendementen 3, 13 

Verts/ALE: amendement 13 
 



P8_PV(2016)05-12(VOT)_NL.doc 7 PE 582.707 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 18 

1e deel "voor de toepassing van artikel 8, lid 1, artikel 8 bis en artikel 8 bis bis, de 

systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat 

en de Commissie, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde 

tussenpozen; voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare 

inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen 

verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de 

procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat." 

2e deel "Deze documenten zijn ook beschikbaar voor derde landen De werkzaamheden met 

betrekking tot het delen van de rapporten met derde landen zijn al van start gegaan 

in het kader van de multilaterale overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten van de 

OESO, en er moet worden gewaarborgd dat derde landen de vereiste informatie van 

alle lidstaten kunnen krijgen." 

 
Verts/ALE 

amendement 5 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "zonder dat hierdoor het concurrentievermogen van 

de Unie wordt benadeeld" 

2e deel deze woorden 

 
S&D: 

amendement 11 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en ervoor te zorgen dat duplicatie van normen, met 

een verhoging van de administratieve kosten voor ondernemingen tot gevolg, wordt 

voorkomen" 

2e deel deze woorden 

 
EFDD: 

amendement 25 

1e deel "Om de transparantie voor burgers te vergroten, maakt de Commissie de 

landenrapporten openbaar, op basis van de informatie die is opgenomen in het 

centrale register van landenrapporten." 

2e deel "Op die manier voldoet de Commissie aan de in artikel 23 bis opgenomen 

bepalingen inzake vertrouwelijkheid." 

 
Verts/ALE, EFDD: 

amendement 4 

1e deel "De belastingautoriteiten van de lidstaten hebben nood aan uitgebreide en relevante 

informatie over MNO-groepen met betrekking tot hun structuur, verrekenprijsbeleid, 

fiscale vaststellingsovereenkomsten, belastingkortingen en interne transacties binnen 

en buiten de Unie. Op grond van deze informatie kunnen de belastingautoriteiten 

met wijzigingen in de wetgeving of adequate risicobeoordelingen en fiscale 

controles optreden tegen schadelijke fiscale praktijken en nagaan of ondernemingen 

zich schuldig hebben gemaakt aan praktijken die een kunstmatige verschuiving van 

aanzienlijke inkomsten naar belastingvoordelige omgevingen tot gevolg hebben. 

Ook de Europese Commissie moet toegang hebben tot de tussen de 

belastingdiensten van de lidstaten uitgewisselde inlichtingen om te kunnen toezien 

op de naleving van de relevante mededingingsbepalingen." 

2e deel "De Commissie moet deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en alle nodige 

maatregelen nemen om de informatie te beschermen." 
 

 



P8_PV(2016)05-12(VOT)_NL.doc 8 PE 582.707 

5. Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de 

detailhandel 

Ontwerpresolutie: B8-0581/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0581/2016  

(Commissie PECH) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

 

6. De markteconomiestatus van China 

Ontwerpresoluties: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0612/2016, B8-

0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0604/2016  

(EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 55, 551, 36 

Ontwerpresolutie B8-0605/2016  

(ENF) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 58, 563, 20 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0607/2016  

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

§ 2 2 GUE/NGL HS - 107, 527, 16 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 2 6 ENF HS - 79, 549, 16 

na § 3 3 GUE/NGL  -  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 5 4 GUE/NGL  -  

§ 6 5 GUE/NGL HS - 90, 541, 22 

7 EFDD HS - 152, 313, 180 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw K 1 GUE/NGL so   

1 -  

2 ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 546, 28, 77 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 5 

EFDD: eindstemming (B8-0604/2016), amendement 7 

ENF: eindstemming (B8-0605/2016), amendementen 2, 6, 7, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: § 4, overweging J 

ENF: overweging B 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 1 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en neoliberale beleid" 

2e deel deze woorden 

 
§ 2 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "nog" 

2e deel dit woord 
 

Diversen 

Antonio Tajani en Massimiliano Salini (PPE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie 

B8-0608/2016.  

Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos (GUE/NGL-Fractie) hebben hun handtekening onder 

amendement 1 van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0607/2016 ingetrokken. 
 

 

7. Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling 

Ontwerpresolutie: B8-0583/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0583/2016  

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

§ 6 4 Verts/ALE ES + 344, 282, 24 

na § 8 3 Verts/ALE  -  

na § 13 1 GUE/NGL HS - 127, 448, 71 

na overw E 2 Verts/ALE  -  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: overw H 
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Diversen 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod en Norbert Neuser (S&D-Fractie) zijn 

medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0583/2016. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas en 

Eleonora Evi EFDD-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0583/2016. 

Jan Zahradil (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0583/2016. 

Joachim Zeller (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0583/2016. 

De EFDD-Fractie is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0587/2016. 
 

 

8. Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor 

bepaalde voedingsmiddelen 

Ontwerpresolutie: B8-0545/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0545/2016  

(Commissie ENVI) 

§ 2 3 PPE HS + 182, 446, 24 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 435, 212, 4 

2 -  

§ 4 4 PPE HS - 184, 436, 33 

na § 4 6 PPE  -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 1 GUE/NGL HS - 207, 426, 16 

na § 7 5 PPE so   

1 -  

2 ↓  

9 PPE ES + 343, 293, 8 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 14 7 PPE  -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 342, 302, 3 

3/ES - 319, 325, 2 

na § 15 10 PPE  -  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 18 8 PPE HS - 165, 465, 22 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 613, 16, 22 

§ 24 20 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 25 2 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 395, 244, 13 

§ 26 21 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 384, 260, 6 

2 +  

§ 27 16 PPE HS - 165, 466, 21 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 365, 203, 81 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw F 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE ES - 177, 465, 9 

na overw G 13 PPE ES - 290, 336, 20 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 423, 225, 3 

na overw H 11 PPE  -  

overw I 14 PPE  -  

overw J 15 PPE  -  

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw K 12 PPE  -  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 422, 159, 68 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: am 8, eindstemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 3, 4, 16, §§ 23, 29 
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Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: §§ 17, 24, 26, 30 

PPE: §§ 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, visum 7, overwegingen H, K, 

L 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 2 

1e deel "onderstreept dat volgens de Eurobarometer-enquête van 2013 84 % van de 

consumenten een oorsprongsaanduiding voor melk noodzakelijk acht, ongeacht of 

deze als zodanig wordt verkocht of als ingrediënt in zuivelproducten wordt gebruikt; 

merkt op dat dit een van de vele factoren is die van invloed kunnen zijn op 

consumentengedrag;" 

2e deel "is dus van mening dat de verplichte aanduiding van de herkomst van de melk op het 

etiket van fundamenteel belang is om de transparantie en traceerbaarheid te 

waarborgen en dus om de Europese consumenten die de aanduiding ervan vragen, 

gerust te stellen;" 

 
§ 3 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "levensmiddelenfraude te bestrijden" 

2e deel deze woorden 

 
§ 15 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "net als tal van beroepsbeoefenaars" en "dat 

beroepsbeoefenaars deze maatregel niet als een belemmering van hun activiteiten 

beschouwen" 

2e deel "net als tal van beroepsbeoefenaars" 

3e deel "dat beroepsbeoefenaars deze maatregel niet als een belemmering van hun 

activiteiten beschouwen;" 

 
§ 19 

1e deel "wijst erop dat vrijwillige etiketteringsregelingen, indien op passende wijze 

ingevoerd in verschillende lidstaten, een succes zijn geweest voor zowel de 

informatie aan consumenten als voor producenten" 

2e deel "die weinig of geen ernstige gevolgen hebben geconstateerd voor de kosten van de 

productie, zodat de commerciële bezorgdheid mogelijk overdreven is;" 

 
PPE: 

§ 6 

1e deel "is ingenomen met de in de enquête opgenomen analyse van de kosten en baten van 

de invoering van verplichte oorsprongsetikettering voor melk en melk als 

ingrediënt;" 

2e deel "maar is van mening dat de Commissie in haar conclusie niet voldoende rekening 

houdt met de positieve aspecten van de verplichte aanduiding van het land van 

oorsprong op dergelijke producten, zoals meer informatie voor consumenten; merkt 

op dat consumenten zich misleid kunnen voelen wanneer informatie over verplichte 

oorsprongsetikettering niet beschikbaar is en andere levensmiddelenetiketten, zoals 

nationale vlaggen, worden gebruikt;" 
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§ 26 

1e deel "spoort de Commissie aan wetgevingsvoorstellen te doen die de 

oorsprongsaanduiding voor vlees in verwerkte levensmiddelen verplicht maken om 

de transparantie in de hele voedselketen te waarborgen en het vertrouwen van de 

consumenten te herstellen na het paardenvleesschandaal en andere gevallen van 

levensmiddelenfraude;" 

2e deel "beklemtoont ook dat de etiketteringsverplichtingen rekening moeten houden met 

het evenredigheidsbeginsel en met de administratieve belasting voor de exploitanten 

van levensmiddelenbedrijven en de instanties die de wetgeving moeten doen 

naleven;" 

 
§ 27 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "verplichte" 

2e deel dit woord 

 
ENF: 

amendement 5 

1e deel "wijst erop dat volgens de enquête bij het verslag betreffende melk en andere soorten 

vlees verplichte oorsprongsetikettering zou leiden tot een hernationalisering van de 

interne markt," 

2e deel "en derhalve negatieve gevolgen zou hebben voor de exploitatie van zuivelfabrieken 

in grensgebieden;" 
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9. Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

Verslag: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 344, 247, 42 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 411, 212, 21 

§ 9 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 491, 119, 32 

2/HS + 334, 289, 16 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 557, 46, 42 

§ 18 6 GUE/NGL HS - 68, 536, 34 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 21 7 GUE/NGL  -  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so  mondeling 

gewijzigd 

1 +  

2/ES - 225, 241, 169 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 8 GUE/NGL HS - 55, 573, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 596, 17, 27 

2/HS + 334, 262, 38 

§ 31 9 GUE/NGL  -  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 277, 341, 22 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw D 1 GUE/NGL HS - 112, 505, 24 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 581, 32, 26 

overw H 2 GUE/NGL  -  

overw J 3 GUE/NGL  -  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 540, 74, 26 

overw S § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 358, 193, 85 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 491, 101, 38 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 6, 8, overwegingen E, S 

ECR: §§ 3, 7 

S&D: §§ 11, 27 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 33, overweging S 

S&D: §§ 3, 7, 20 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 6 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "van hetzelfde geslacht" 

2e deel deze woorden 

 
§ 11 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "is van mening dat het door de sociale partners 

goedgekeurde systeem een oplossing moet bevorderen waarbij een aanzienlijk deel 

van het verlof niet-overdraagbaar blijft;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 22 

1e deel "dringt er bij de sociale partners op aan om op basis van het 

ontwerpuitvoeringsverslag te erkennen dat de richtlijn inzake ouderschapsverlof er 

niet in geslaagd is haar doelstellingen te bereiken wat betreft de combinatie van 

werk en gezin, de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, demografische uitdagingen 

en het aandeel van mannen in gezinstaken, waaronder de zorg voor kinderen en 

andere hulpbehoevenden, wat in strijd is met de beginselen en waarden van de Unie 

met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen;" en "daarom" 

2e deel deze woorden 
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§ 26 

1e deel "wijst erop dat een betere coördinatie, samenhang en toegankelijkheid van de 

verlofstelsels in de lidstaten (moederschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof) tot 

gevolg hebben dat er meer gebruik van wordt gemaakt en zorgen voor een hogere 

algemene efficiëntie;" 

2e deel "onderstreept dat een Europese richtlijn betreffende een vaderschapsverlof van 

minimaal twee weken in dit verband hoogst noodzakelijk en urgent is;" 

 
§ 27 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "dat de periode waarbinnen de twee ouders hun 

recht op ouderschapsverlof kunnen uitoefenen, moet worden verlengd; dringt er bij 

de Commissie en de sociale partners op aan de leeftijd van het kind waarvoor 

ouderschapsverlof kan worden opgenomen te verhogen, en daarbij tevens" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "om te garanderen dat de mogelijkheid om 

aanpassingen aan te brengen niet tot het uiterste wordt opgerekt" 

2e deel deze woorden 

 
§ 14 

1e deel "merkt op dat de terugkeer naar het werk na het ouderschapsverlof een moeilijke en 

stressvolle situatie kan opleveren voor zowel de ouder als het kind; dringt er bij de 

lidstaten op aan een gezinsbeleid vast te stellen dat een soepele en geleidelijke 

terugkeer naar het werk en een optimaal evenwicht tussen gezins- en beroepsleven 

bevordert," 

2e deel "waarbij tevens moet worden overwogen telewerk, thuiswerk en vormen van "smart 

working" te bevorderen, zonder dat dergelijk beleid werknemers extra lasten 

bezorgt;" 

 
§ 24 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "de individualisering" 

2e deel deze woorden 

 
§ 33 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "in voorkomend geval, doelstellingen inzake de 

gelijkheid tussen man en vrouw op het werk op te nemen in het proces van het 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid, teneinde de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie mogelijk te 

maken en" en "EU-" 

2e deel deze woorden 

 
overweging C 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "om het in de Europa 2020-strategie opgenomen 

arbeidsparticipatiepercentage van 75 % te halen, en" 

2e deel deze woorden 

 
overw D 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "deels" 

2e deel deze woorden 
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overweging R 

1e deel "overwegende dat de verschillen in opname van moederschaps-, vaderschaps- en 

ouderschapsverlof door mannen en vrouwen genderdiscriminatie laten zien wat de 

zorg voor kinderen en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen betreft;" 

2e deel "overwegende dat de maatregelen om mannen ertoe aan te sporen een gelijk aandeel 

in de gezinstaken op zich te nemen in veel lidstaten geen bevredigende resultaten 

hebben opgeleverd;" 
 

Diversen 

Maria Arena heeft een mondeling amendement ingediend op § 22: 

"22. dringt er bij de sociale partners op aan om op basis van het in februari 2015 gepubliceerde 

Commissieverslag, de tekortkomingen van de richtlijn inzake ouderschapsverlof aan te pakken 

teneinde haar doelstellingen volledig te bereiken wat betreft de combinatie van werk en gezin, de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, demografische uitdagingen en het aandeel van mannen in 

gezinstaken, waaronder de zorg voor kinderen en andere hulpbehoevenden en is van oordeel dat er 

doeltreffendere maatregelen genomen moeten worden om aan te sporen tot een gelijkwaardigere 

verdeling van de gezinstaken tussen mannen en vrouwen;" 
 

 

10. Voorkoming en bestrijding van mensenhandel 

Verslag: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 319, 213, 72 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 557, 36, 21 

2/HS + 550, 41, 17 

3/HS - 191, 408, 10 

4/HS + 456, 127, 16 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 553, 28, 12 

2/HS + 480, 62, 44 

3/HS + 335, 177, 67 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 319, 129, 101 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

6 +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 72 2 GUE/NGL ES + 281, 257, 3 

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 431, 104, 3 

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 421, 65, 43 

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES - 253, 255, 1 

§ 96 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw M 1 ALDE  +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw V § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES + 253, 240, 20 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 391, 43, 53 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 33, 75, 78 

GUE/NGL: § 48 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 1, 70, 71, 72, 96 

PPE: §§ 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: § 19, overw N 

S&D: overweging E 

Verts/ALE: § 50, overw N 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 20 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "(bijvoorbeeld humanitaire visa)" 

2e deel deze woorden 
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§ 73 

1e deel "merkt op dat illegaal verblijf personen niet vrijwaart van het risico om slachtoffer 

van mensenhandel te worden" 

2e deel "en dat deze slachtoffers daarom dezelfde rechten moeten genieten als andere; 

verzoekt de lidstaten, onder verwijzing naar het beginsel van de 

onvoorwaardelijkheid van bijstand zoals bedoeld in de richtlijn, om de onderwerpen 

migratie en mensenhandel niet op één hoop te gooien; " 

 
PPE: 

§ 24 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "onder meer wat betreft het recht op verblijf en 

toegang tot de arbeidsmarkt in de lidstaat waarin het slachtoffer via mensenhandel is 

terechtgekomen; benadrukt dat toepassing van deze bepalingen niet afhankelijk moet 

worden gesteld van indiening van een klacht door het slachtoffer of het verlenen van 

medewerking aan strafrechtelijk onderzoek door het slachtoffer;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 34 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "of die op irreguliere wijze een land van doorreis of 

bestemming zijn binnengekomen of daar illegaal verblijven," 

2e deel deze woorden 

 
§ 51 

1e deel "verzoekt de lidstaten artikel 18, lid 4, van de richtlijn volledig ten uitvoer te leggen 

en specifieke strategieën te ontwikkelen om de vraag naar mensenhandel voor 

seksuele uitbuiting te verminderen, zoals exitprogramma's en regelingen om de 

positie van personen die in de prostitutie werkzaam zijn te versterken, hun rechten te 

beschermen en hun kwetsbaarheid voor uitbuiting te verminderen, en campagnes om 

de vraag naar seksuele diensten van verhandelde personen te ontmoedigen, en merkt 

daarbij op dat de regulering van prostitutie een bevoegdheid van de lidstaten is; 

verzoekt de Commissie eventuele verbanden tussen de vraag naar seksuele diensten 

en mensenhandel nader te onderzoeken;" 

2e deel "is van mening dat de vraag kan worden teruggedrongen door middel van wetgeving 

waarmee de strafbaarheid wordt verschoven van de verkopers van seksuele diensten 

naar de afnemers ervan;" 

 
§ 55 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "specifiek voor mannen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 61 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "specifieke" 

2e deel dit woord 

 
§ 85 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en LGBTI" 

2e deel deze woorden 

 
§ 88 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "door de hervorming van de voorschriften 

betreffende het verblijf van slachtoffers van mensenhandel" 

2e deel deze woorden 
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overweging R 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "onder meer door slachtoffers het recht te geven om 

rechtmatig te verblijven en werken in de lidstaat waar ze naartoe zijn gebracht" 

2e deel deze woorden 

 
ENF: 

§ 13 

1e deel "is van mening dat asielzoekers, vluchtelingen en migranten bijzonder kwetsbaar 

zijn voor mensenhandel, en dat bijzondere aandacht nodig is voor de handel in 

vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen; verzoekt de EU en de lidstaten om 

het verband te onderzoeken tussen het toenemende aantal aankomende vluchtelingen 

en mensenhandel; verzoekt de lidstaten om intensiever samen te werken, onder meer 

op de hotspots, om mogelijke slachtoffers te identificeren en alle middelen aan te 

wenden om mensenhandelaars en smokkelaars te bestrijden, onder meer door het 

verzamelen van gegevens te verbeteren en de naleving van bestaande 

beschermingsnormen te waarborgen; herinnert aan de rol van EU-agentschappen en 

netwerken bij de vroegtijdige opsporing van slachtoffers aan de grenzen van de EU 

en bij de bestrijding van mensenhandel, en benadrukt in deze context dat de 

samenwerking tussen Europol, Eurojust, de nationale autoriteiten en derde landen 

geïntensiveerd moet worden, onder meer door gebruikmaking van Ecris; roept op tot 

een verhoging van de middelen voor agentschappen op het gebied van justitie en 

binnenlandse zaken zodat zij functionarissen kunnen benoemen die zijn opgeleid op 

het gebied van gender, met name in lidstaten die worden geconfronteerd met 

gemengde migratiestromen;" zonder de woorden "asielzoekers, vluchtelingen en 

migranten bijzonder kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en", "op het gebied van 

gender" en "gemengde" 

2e deel deze woorden 

3e deel "benadrukt dat de nieuwe "hotspot"-benadering die in de agenda voor migratie wordt 

beschreven, niet mag worden beperkt tot snelle verwerking en wegwerking van de 

achterstand, maar een evenredige component voor de bestrijding van mensenhandel 

moet bevatten, die is gericht op de doeltreffende doorverwijzing van potentiële 

slachtoffers;" 

 
§ 58 

1e deel "herinnert eraan dat er volgens Europol in 2015 ongeveer 10 000 niet-begeleide 

kinderen na hun aankomst in de EU zijn verdwenen en dat deze kinderen mogelijk 

slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en blootgesteld zijn aan allerlei vormen 

van uitbuiting of misbruik;" 

2e deel "verzoekt de lidstaten om het asielpakket volledig ten uitvoer te leggen en kinderen 

bij aankomst te registreren om ervoor te zorgen dat zij worden opgenomen in 

kinderbeschermingsstelsels;" 

3e deel "verzoekt de lidstaten om meer informatie uit te wisselen en zo migrantenkinderen in 

Europa beter te beschermen;" zonder het woorddeel "migranten-" 

4e deel "migranten-" 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "opzettelijk" 

2e deel dit woord 

 
§ 47 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "bewuste" 

2e deel dit woord 
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S&D: 

§ 15 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "die misbruik willen maken van hun wanhoop" 

2e deel deze woorden 

 
§ 26 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "maar erkent de moeilijkheid om dit doelbewuste 

gebruik in een gerechtelijke context te bewijzen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 60 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "gedwongen" (waar dit woord de tweede keer 

voorkomt) 

2e deel dit woord 

 
ECR, PPE: 

§ 33 

1e deel "benadrukt dat, om slachtoffers van mensenhandel aan te moedigen naar de 

autoriteiten te gaan om melding te maken van hun situatie, zodat de slachtoffers 

vroeger kunnen worden geïdentificeerd, de wetten moeten worden gewijzigd, zodat 

slachtoffers van mensenhandel wettelijk worden erkend als mensen met rechten; 

benadrukt dat slachtoffers van mensenhandel recht hebben op bijstand " 

2e deel "en bescherming" 

3e deel "ook indien de strafprocedure voor hun zaak geen positieve uitkomst heeft;" 

4e deel "benadrukt dat maatschappelijk werkers, gezondheidswerkers en immigratiediensten 

meer bevoegdheden moeten krijgen, zodat ze kunnen bepalen wat mensenhandel is 

en wie volgens de wet bijstand en bescherming moet krijgen;" 

 
§ 63 

1e deel "merkt op dat slachtoffers van mensenhandel gespecialiseerde diensten behoeven," 

2e deel "waaronder toegang tot veilige accommodatie op korte en lange termijn, 

getuigenbeschermingsprogramma's, gezondheidszorg en psychologisch advies, 

vertaling en vertolking, voorzieningen in rechte, compensatie"  

3e deel "reisondersteuning," 

4e deel "toegang tot onderwijs en opleiding," 

5e deel "met inbegrip van les om de taal van hun land van verblijf te leren, 

arbeidsbemiddeling, bijstand bij hun re-integratie, gezinsbemiddeling en 

hervestiging;" 

6e deel: "wijst erop dat deze diensten zo veel mogelijk moeten worden gepersonaliseerd, 

waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan genderaspecten;" 

 
§ 64 

1e deel "benadrukt dat de genderdimensie van mensenhandel een verplichting voor de 

lidstaten met zich meebrengt om mensenhandel aan te pakken als een vorm van 

geweld tegen vrouwen en meisjes; benadrukt dat er meer aandacht moet worden 

geschonken aan de uitbuitingsdynamiek en de langdurige emotionele en 

psychologische schade die hiermee gepaard gaan; vraagt de Commissie om te 

komen met een Europese strategie tegen gendergeweld" 

2e deel "die een wetgevingsvoorstel bevat inzake geweld tegen vrouwen dat ook 

mensenhandel bestrijkt;" 
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§ 74 

1e deel "dringt er bij de lidstaten op aan de rechten van slachtoffers effectief te waarborgen 

en vraagt dat de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU wordt geanalyseerd in 

het licht van de bepalingen van Richtlijn 2012/29/EU;" 

2e deel "roept de lidstaten op tot het kosteloos verlenen van rechtsbijstand, met inbegrip van 

juridische ondersteuning en vertegenwoordiging, en psychologische bijstand, en tot 

het verstrekken van informatie over het recht op bijstand en gezondheidszorg, met 

inbegrip van het recht op abortus voor slachtoffers van seksuele uitbuiting, aan alle 

slachtoffers van mensenhandel die ofwel zichzelf identificeren, ofwel voldoen aan 

een aantal criteria voor identificatie, teneinde hen te helpen bij het uitoefenen van 

hun rechten, het verkrijgen van schadevergoeding en/of het verkrijgen van toegang 

tot een voorziening in rechte; benadrukt dat zelfidentificatie nooit een vereiste mag 

zijn voor toegang tot de rechten en diensten van slachtoffers;" zonder de woorden 

"kosteloos" en "met inbegrip van het recht op abortus" 

3e deel "kosteloos" 

4e deel "met inbegrip van het recht op abortus voor slachtoffers van seksuele uitbuiting" 

 
PPE, Verts/ALE: 

§ 48 

1e deel: "wijst op het ontbreken van een gemeenschappelijke interpretatie door de lidstaten 

van het begrip "vraag naar uitbuiting," 

2e deel: "en verzoekt de Commissie en de lidstaten om richtsnoeren voor te stellen inzake het 

straffen van de klant op basis van het Noordse model en tegelijkertijd het bewustzijn 

van alle vormen van mensenhandel, in het bijzonder seksuele uitbuiting, te 

verhogen, en de zichtbaarheid van andere vormen van uitbuiting zoals 

huishoudelijke slavernij te vergroten;" zonder de woorden "om richtsnoeren voor te 

stellen inzake het straffen van de klant op basis van het Noordse model" 

3e deel: "om richtsnoeren voor te stellen inzake het straffen van de klant op basis van het 

Noordse model" 

 
ENF, S&D: 

overw V 

1e deel: Gehele tekst zonder de woorden "enkel", "de instellingen van de EU en "om "forum 

shopping" door criminele groepen en personen te voorkomen", "asielzoekers, 

vluchtelingen, migranten en andere" en "onbegeleide minderjarigen" 

2e deel: "enkel", "de instellingen van de EU en "om "forum shopping" door criminele 

groepen en personen te voorkomen", "asielzoekers, vluchtelingen, migranten en 

andere" en "onbegeleide minderjarigen" 

3e deel: "om "forum shopping" door criminele groepen en personen te voorkomen" 

 


