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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. Virtuele valuta 

Verslag: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 542, 51, 11 

 

 

2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal 

Verslag: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de 
uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 540, 73, 2 

 

 

3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering (EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

Verslag: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 551, 67, 2 

 

 

4. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Gianluca 

Buonanno 

Verslag: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: ontwerpbesluit  +  
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5. Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten 

gunste van Zweden * 

Verslag: Ska Keller (A8-0170/2016) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

4 meer dan 40 

leden 

HS - 170, 410, 48 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-3 commissie ES + 440, 145, 46 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 396, 190, 50 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 4 
 

 

6. Transatlantische gegevensstromen 

Ontwerpresoluties: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-0622/2016, B8-

0633/2016, B8-0639/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0622/2016  

(Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 129, 480, 38 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0623/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

na § 3 2 Verts/ALE HS - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE HS - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE HS - 204, 267, 181 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 4 5 Verts/ALE HS - 208, 271, 169 

§ 14 1 GUE/NGL HS - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE HS - 249, 342, 53 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 501, 119, 31 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0623/2016  PPE HS ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: Stemming over ontwerpresolutie B8-0622/2016, ontwerpresolutie B8-0623/2016 en 

amendementen 1, 2, 3, 4, 5 et 6. eindstemming over gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-0623/2016 

GUE/NGL: amendement 1 

Verts/ALE: Stemming over ontwerpresolutie B8-0622/2016, amendementen 1 en 6 en 

ontwerpresolutie B8-0623/2016. 
 

Diversen 

Jeroen Lenaers (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0623/2016. 

Marie-Christine Vergiat (GUENGL-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-

0642/2016. 
 

 

7. Een "new deal" voor energieconsumenten 

Verslag: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 3 1 meer dan 76 

leden 

ES - 298, 345, 7 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6, letter b) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6, letter c) § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 534, 94, 24 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 359, 261, 28 

2/ES - 305, 343, 3 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 288, 349, 4 

§ 15, letter a) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES + 341, 304, 1 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 15, letter b) § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 15, letter c) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 15, letter h) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 617, 15, 21 

3/HS - 280, 329, 40 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 359, 267, 24 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 631, 17, 1 

2/HS + 544, 59, 23 

3/HS + 358, 264, 22 

4/HS + 327, 304, 7 

5/HS - 300, 338, 5 

6/HS + 344, 297, 10 

7/HS - 281, 336, 27 

8/HS - 280, 358, 7 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 547, 73, 31 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 577, 65, 9 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 39, 6, letter c 

S&D: §§ 19 (2e en 3e deel), 39, 45 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, 15, letter b 

ECR: § 25 

PPE: §§ 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: § 22 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 15, letter c 

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

2e deel deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 11 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "concurrerende" en "en barrières weg te werken 

voor innovatieve nieuwe bedrijfsmodellen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 28 

1e deel "is van mening dat een beperkte toegang tot kapitaal en financiële knowhow, de 

hoge initiële investeringskosten en de lange terugbetalingstermijnen belemmeringen 

vormen om zelf energie te gaan opwekken en energie-efficiëntiemaatregelen te 

nemen; pleit daarom voor nieuwe bedrijfsmodellen, collectieve aankoopregelingen 

en innovatieve financieringsinstrumenten die zelfopwekking, zelfverbruik en 

energie-efficiëntie voor alle consumenten aanmoedigen; suggereert dat dit een 

belangrijke doelstelling moet worden voor de EIB, het EFSI, Horizon 2020 en de 

structuurfondsen, waarvan overheidsinstanties en marktdeelnemers ten volle gebruik 

moeten maken;" zonder de woorden "nieuwe bedrijfsmodellen" en "innovatieve" 

2e deel "nieuwe bedrijfsmodellen" en "innovatieve" 

3e deel "herhaalt dat projecten moeten worden gefinancierd op basis van vergelijkende 

kostenefficiëntie, rekening houdend met nationale en Europese klimaat- en 

energiedoelstellingen en -verplichtingen." 

 
ECR: 

§ 12 

1e deel "herinnert eraan dat de klant maar een beperkte keuze aan distributienetten heeft 

doordat zij natuurlijke monopolies vormen, d.w.z. dat klanten niet van exploitant van 

het distributiesysteem kunnen veranderen; benadrukt de noodzaak van een adequate 

marktbewaking van exploitanten van distributienetten om de klanten te beschermen 

tegen plotse stijgingen van de distributiefactuur"  

2e deel ", bijvoorbeeld door een wettelijk maximumpercentage voor iedere stijging vast te 

leggen;" 

 
§ 15, letter h 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "beveelt aan om deze elementen progressief toe te 

passen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 29 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "betreurt dat steunregelingen voor hernieuwbare 

energie met terugwerkende kracht zijn gewijzigd en dat er onrechtvaardige en 

bestraffende belastingen of heffingen zijn ingevoerd die de verdere uitbreiding van 

zelfopwekking in de weg staan;" 

2e deel deze woorden 
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PPE: 

§ 15, letter a 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en ook onderlinge vergelijkingen en informatie 

over veranderen van leverancier in de elektriciteitsrekening op te nemen of daarbij te 

voegen;" en "benadrukt dat er duidelijke taal moet worden gebruikt en dat 

technische termen moeten worden vermeden; vraagt de Commissie hiervoor 

minimumnormen voor informatieverstrekking vast te stellen, met inbegrip van best 

practices; benadrukt dat zowel vaste kosten als belastingen en heffingen duidelijk als 

dusdanig moeten worden vermeld op de rekening, zodat de consument ze 

gemakkelijk kan onderscheiden van de variabele, verbruiksgerelateerde kosten; 

herinnert aan de bestaande verplichting om in of bij de rekening op bevattelijke en 

makkelijk vergelijkbare wijze aan te geven welk aandeel elke energiebron het 

voorafgaande jaar in de energiemix van de leverancier had, en te vermelden waar 

informatie te vinden is over het milieueffect wat CO2-uitstoot en radioactief afval 

betreft;" 

2e deel "en ook onderlinge vergelijkingen en informatie over veranderen van leverancier in 

de elektriciteitsrekening op te nemen of daarbij te voegen;" 

3e deel "benadrukt dat er duidelijke taal moet worden gebruikt en dat technische termen 

moeten worden vermeden; vraagt de Commissie hiervoor minimumnormen voor 

informatieverstrekking vast te stellen, met inbegrip van best practices; benadrukt dat 

zowel vaste kosten als belastingen en heffingen duidelijk als dusdanig moeten 

worden vermeld op de rekening, zodat de consument ze gemakkelijk kan 

onderscheiden van de variabele, verbruiksgerelateerde kosten; herinnert aan de 

bestaande verplichting om in of bij de rekening op bevattelijke en makkelijk 

vergelijkbare wijze aan te geven welk aandeel elke energiebron het voorafgaande 

jaar in de energiemix van de leverancier had, en te vermelden waar informatie te 

vinden is over het milieueffect wat CO2-uitstoot en radioactief afval betreft;" 

 
ENF: 

§ 21 

1e deel "meent dat lokale autoriteiten, gemeenschappen, coöperaties, huishoudens en 

particulieren in de context van een goed functionerend energiesysteem een centrale 

rol moeten spelen, in grote mate moeten bijdragen tot de energietransitie en moeten 

worden aangemoedigd om energieproducenten en -leveranciers te worden als zij dat 

wensen;" 

2e deel "vindt het daarom belangrijk dat de Europese Unie een gemeenschappelijke 

operationele definitie van "prosumenten" vaststelt;" 
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ECR, ENF: 

§ 5 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "een economie", "die volledig op hernieuwbare 

energiebronnen is gebaseerd, hetgeen alleen kan worden bereikt door ons 

energieverbruik te verminderen, ten volle gebruik te maken van het beginsel 

"energie-efficiëntie eerst / brandstof nummer 1" en energiebesparingen en -

maatregelen aan de vraagzijde voorrang te geven op de aanbodzijde, teneinde te 

voldoen aan onze klimaatdoelstellingen overeenkomstig het scenario van 1,5 °C 

waarin het klimaatakkoord van Parijs voorziet" en "concurrentievermogen" 

2e deel "een economie", "die volledig op hernieuwbare energiebronnen is gebaseerd, 

hetgeen alleen kan worden bereikt door ons energieverbruik te verminderen, ten 

volle gebruik te maken van het beginsel "energie-efficiëntie eerst / brandstof 

nummer 1" en energiebesparingen en -maatregelen aan de vraagzijde voorrang te 

geven op de aanbodzijde, teneinde te voldoen aan onze klimaatdoelstellingen 

overeenkomstig het scenario van 1,5 °C waarin het klimaatakkoord van Parijs 

voorziet" zonder de woorden "volledig", "hernieuwbare energiebronnen" en 

"hetgeen alleen kan worden bereikt door ons energieverbruik te verminderen" 

3e deel "volledig", "hernieuwbare energiebronnen" en "hetgeen alleen kan worden bereikt 

door ons energieverbruik te verminderen" 

4e deel "concurrentievermogen" 

 
§ 6, letter b 

1e deel "de burger in staat moet stellen om hetzij individueel, hetzij collectief, zijn eigen 

hernieuwbare energie op te wekken, te verbruiken, op te slaan of te verhandelen, 

energiebesparende maatregelen te nemen, een actieve deelnemer op de energiemarkt 

te worden door zijn keuzes als consument, en hem de mogelijkheid moet bieden om 

veilig en vol vertrouwen deel te nemen aan vraagrespons;" 

2e deel "meent in dit verband dat op EU-niveau, via een participatief proces onder leiding 

van Commissie, een praktische afspraak moet worden gemaakt over wat onder 

"prosument" wordt verstaan;" 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

§ 19 

1e deel "benadrukt dat de lidstaten de bepalingen van de richtlijnen inzake oneerlijke 

handelspraktijken en consumentenrechten betreffende huis-aan-huisverkoop, 

oneerlijke bedingen of praktijken en agressieve verkooptechnieken correct ten 

uitvoer moeten leggen en moeten handhaven om energieconsumenten, en met name 

de meest kwetsbare onder hen, te beschermen;" 

2e deel "stelt vast dat het aantal klachten over huis-aan-huisverkoop in verschillende 

lidstaten is toegenomen" 

3e deel "en vraagt om een verbod op deze praktijk;" 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

§ 39 

1e deel "vraagt om meer coördinatie op EU-niveau ter bestrijding van energiearmoede door 

de uitwisseling van best practices tussen lidstaten" zonder de woorden "meer 

coördinatie op EU-niveau" 

2e deel "meer coördinatie op EU-niveau" 

3e deel "en vraagt dat er een ruime, gemeenschappelijke maar niet-kwantitatieve definitie 

van energiearmoede wordt ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op de idee dat de 

toegang tot betaalbare energie een sociaal basisrecht is; vraagt de Commissie om in 

de komende wetgevingsvoorstellen prioriteit te geven aan maatregelen om 

energiearmoede te verminderen" zonder de woorden "in de komende 

wetgevingsvoorstellen" en "gemeenschappelijke maar niet-kwantitatieve" 

4e deel "gemeenschappelijke" 

5e deel "maar niet-kwantitatieve" 

6e deel "waarbij de nadruk ligt op de idee dat de toegang tot betaalbare energie een sociaal 

basisrecht is;" 

7e deel "vraagt de Commissie om in de komende wetgevingsvoorstellen prioriteit te geven 

aan maatregelen om energiearmoede te verminderen" 

8e deel "en tegen medio 2017 een actieplan voor te leggen;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 40 

1e deel "onderstreept dat een betere beschikbaarheid en verzameling van gegevens 

essentieel zijn om de situatie te beoordelen en zo doeltreffend mogelijk gerichte 

steun te verlenen aan energiearme burgers, huishoudens en gemeenschappen;" 

2e deel "benadrukt dat eventuele ingrijpende wijzigingen in de markt vooraf moeten worden 

beoordeeld op hun positieve of neutrale impact op kwetsbare huishoudens, en 

achteraf moet worden geëvalueerd om deze oorspronkelijke beoordelingen te 

bevestigen of om zo nodig onverwijld corrigerende maatregelen te nemen;" 
 

 

8. Armoede: een genderperspectief 

Verslag: Maria Arena (A8-0153/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 544, 60, 39 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  

7 -  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES + 297, 296, 37 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3/ES + 355, 253, 16 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 139, 425, 70 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 350, 262, 20 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 312, 279, 40 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

6 -  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 277, 351, 7 

visum 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw S § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 325, 104, 206 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 3 (2e deel) 

 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: overw I, S 

PPE: visa 15, overw E, S, §§ 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: visa 5, 15, 22, overw T, U, §§ 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: §§ 11, 37 

S&D: visa 29, § 33, 51, 56, 58, overw I, S 

ALDE: overw I, S, §§ 17, 27, 54 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 44 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "of het nu huiselijk geweld, mensenhandel of 

prostitutie is," 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

overw J 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "(nulurencontracten, tijdelijk werk, uitzendwerk, 

parttimewerk enz.)" en "overwegende dat onzekere arbeidsovereenkomsten met 

name vrouwen aan armoede blootstellen en uiteindelijk leiden tot een categorie van 

arme werknemers;" 

2e deel deze woorden 

 
overweging Q 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en de bezuinigingsmaatregelen die" en "zijn 

genomen" 

2e deel deze woorden 

 
overweging T 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "de in de samenleving heersende stereotypen zijn 

geworteld in patriarchale tradities en vrouwen in een ondergeschikte rol in de 

samenleving drukken, en daardoor bijdragen tot feminisering van de armoede; 

overwegende dat deze" 

2e deel deze woorden 

 
§ 6 

1e deel Gehele tekst zonder het woord "gratis" 

2e deel dit woord 

 
§ 17 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "vooral in bepaalde lidstaten waar het fiscaal beleid 

geen rekening houdt met de moeilijkheden waarmee deze categorieën kampen," 

2e deel deze woorden 

 
§ 18 

1e deel "herhaalt zijn oproep aan de Commissie om de bestaande wetgeving te herzien 

teneinde de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en de verschillen in 

pensioen tussen mannen en vrouwen te verkleinen; merkt op dat maatregelen voor 

meer loontransparantie van fundamenteel belang zijn voor het dichten van de 

loonkloof, en verzoekt de lidstaten om de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van 

de Commissie van 7 maart 2014 over de versterking van het beginsel van gelijk loon 

tussen mannen en vrouwen door transparantie,"  

2e deel "met inbegrip van de omkering van de bewijslast bij het aanvechten van 

genderdiscriminatie op het werk;" 
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§ 32 

1e deel "herinnert in het bijzonder aan het recht van kinderen – zowel jongens als meisjes – 

van migranten en vluchtelingen op toegang tot onderwijs, aangezien dit een van de 

prioriteiten van Europese samenlevingen vormt; benadrukt derhalve dat, in het licht 

van de aanhoudende migratiecrisis, dringende maatregelen op het gebied van 

onderwijs aan migranten moeten worden genomen, op zowel EU- als nationaal 

niveau; beklemtoont dat onderwijs de sleutel is tot integratie en werk en dat wanneer 

nationale onderwijsstelsels deze uitdaging niet het hoofd bieden, dit een verdere 

culturele segregatie en grotere maatschappelijke verdeling kan veroorzaken;" 

2e deel "wijst erop dat toegang tot onderwijs, zowel in vluchtelingenkampen als 

gastgemeenten, die aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet en vergezeld gaat van 

taalkundige en psychologische steun, niet mag worden ondergraven door 

bureaucratische en administratieve kwesties in verband met de toekenning van de 

vluchtelingenstatus;" 

 
§ 46 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en vraagt om een dringend initiatief om een EU-

richtlijn vast te stellen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen" en ", en 

wettelijke maatregelen te nemen om dergelijk geweld te definiëren als een concreet 

strafbaar feit, dat nauw verwant is aan haatmisdrijven" 

2e deel "en vraagt om een dringend initiatief om een EU-richtlijn vast te stellen voor de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen" 

3e deel ", en wettelijke maatregelen te nemen om dergelijk geweld te definiëren als een 

concreet strafbaar feit, dat nauw verwant is aan haatmisdrijven" 

 
ECR: 

§ 7 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "de Europese Commissie en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 25 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "verzoekt de lidstaten te overwegen gedeelde 

pensioenrechten te verschaffen in geval van scheiding of scheiding van tafel en bed, 

in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel;" 

2e deel deze woorden 
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§ 28 

1e deel "wijst nogmaals op de rol van voorlichting bij de bestrijding van genderstereotypen, 

waardoor de positie van vrouwen en meisjes op sociaal, economisch, cultureel en 

politiek gebied en in wetenschappelijke carrières verbetert, en bij het doorbreken van 

de armoedecyclus door de integratie van vrouwen in sectoren waar zij 

ondervertegenwoordigd zijn, zoals wetenschap, technologie, techniek en 

ondernemerschap en dringt er bij de Commissie op aan doelstellingen voor 

beroepsopleiding voor vrouwen op te nemen in de landenspecifieke aanbevelingen;" 

2e deel "benadrukt de rol van niet-formeel onderwijs; verzoekt de lidstaten om van 

investeringen in onderwijs voor meisjes en vrouwen ter vergroting van hun 

potentieel een integraal onderdeel van hun economieën en herstelplannen te maken; 

moedigt de lidstaten aan toe te werken naar het helpen van jonge vrouwen bij de 

overgang van het formele onderwijs naar de arbeidsmarkt; benadrukt de noodzaak 

dat alle onderwijsinstellingen democratische waarden meegeven met het oog op de 

bevordering van tolerantie, actief burgerschap, maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en respect voor verschillen in geslacht, minderheden en 

etnische en religieuze groepen; wijst op het belang van sport en lichamelijke 

opvoeding om vooroordelen en stereotypen te overwinnen en hun mogelijke waarde 

voor maatschappelijk kwetsbare jongeren om hun levens weer op de rails te zetten;" 

 
§ 41 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en een sterk genderperspectief moet bevatten" en 

"waaronder de gevolgen voor genderongelijkheid," 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "door gezinsvriendelijke arbeidsregelingen in te 

voeren, zoals aanpasbare werktijden en de mogelijkheid tot telewerken" 

2e deel deze woorden 

 
§ 13 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "onderstreept" en "het belang van de uitwisseling en 

de bevordering van goede praktijken, mentoring, vrouwelijke rolmodellen en andere 

vormen van steun voor werkloze vrouwen;" 

2e deel deze woorden 

 
S&D: 

overw E 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "dat door de Commissie gevraagd wordt en door de 

lidstaten gevoerd wordt" 

2e deel deze woorden 

 
§ 4 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden"ten stelligste" en "door de EU gevoerde" 

2e deel deze woorden 

 



P8_PV-PROV(2016)05-26(VOT)_NL.doc 21 PE 584.319 

§ 9 

1e deel "drukt nogmaals zijn teleurstelling uit over het feit dat de richtlijn 

moederschapsverlof is ingetrokken, nadat er jarenlang inspanningen waren geleverd 

om de impasse te doorbreken en Europese burgers op die manier een betere 

bescherming te bieden; verzoekt de Commissie met een nieuw voorstel te komen en" 

2e deel "met een nieuw voorstel te komen en het standpunt van het Parlement te eerbiedigen 

om de thans gewaarborgde minimumduur van betaald moederschapsverlof van 14 

tot 20 weken te verlengen en om"; 

3e deel "een gegarandeerd recht op betaald vaderschapsverlof te introduceren; is van mening 

dat er in alle lidstaten concrete maatregelen moeten worden genomen voor een beter 

evenwicht tussen gezin en werk voor vrouwen; dringt er bij de Commissie op aan 

om zowel een meer robuuste sociale dimensie als doelstellingen inzake 

gendergelijkheid op de werkplek in het Europees semester te integreren;" 

 
ALDE: 

§ 14 

1e deel "benadrukt het cruciale belang van: de hervorming van macro-economisch, sociaal 

en arbeidsmarktbeleid door dit af te stemmen op gendergelijkheidsbeleid teneinde 

economische en sociale rechtvaardigheid voor vrouwen te garanderen; een 

heroverweging van de methoden die worden gebruikt om armoedecijfers vast te 

stellen en de ontwikkeling van strategieën ter bevordering van een eerlijke verdeling 

van welvaart;" 

2e deel "de garantie van een minimuminkomen en fatsoenlijke lonen en pensioenen, en de 

creatie van betere banen, met meer rechten, voor vrouwen; en mogelijkheden voor 

vrouwen en meisjes om te profiteren van openbare diensten van hoge kwaliteit, met 

inbegrip van een verbetering van socialewelzijnstelsels om de genderkloof te 

verkleinen;" 

 
§ 38 

1e deel "constateert dat het ontbreken van een inkomen van een partner in aanzienlijke mate 

kan bijdragen tot armoede en sociale uitsluiting van vrouwen; merkt op dat" 

2e deel "de situatie van weduwen en van gescheiden vrouwen en alleenstaande moeders aan 

wie de rechter de kinderen heeft toegewezen vaak onzeker is en dat voor hen een 

passende alimentatieregeling moet worden vastgesteld; constateert dat het niet 

nakomen van de alimentatieplicht alleenstaande moeders in armoede kan storten; 

onderstreept het feit dat gescheiden vrouwen gevoelig zijn voor discriminatie en 

armoede, en dat dit het bewijs is dat vrouwen nog niet volledig economisch 

onafhankelijk zijn, wat" 

3e deel "de noodzaak aantoont voor verdere acties op het gebied van de arbeidsmarkt en het 

dichten van de loonkloof;" 
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PPE, ECR: 

§ 5 

1e deel "verzoekt de lidstaten en de Commissie uitvoering te geven en gebruik te maken van 

de beschikbare financiële en beleidsinstrumenten, waaronder het pakket "sociale 

investeringsmaatregelen", om de doelstellingen van Barcelona te bereiken; dringt er 

in dit verband op aan om het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) te optimaliseren, om bij de tenuitvoerlegging 

van de sociale investeringen en de verordening van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) prioriteit te verlenen aan het opzetten van 

openbare en particuliere voorzieningen voor opvang van en hulp aan kinderen en 

andere afhankelijke personen," zonder de woorden "en de Commissie" 

2e deel "en de Commissie" 

3e deel "alsook om gebruik te maken van het in het kader van het stabiliteits- en groeipact 

ingevoerde flexibiliteitsmechanisme voor projecten voor de financiering van opvang 

en onderwijs voor jonge kinderen (ECEC);" 

4e deel "pleit bij de Commissie voor de toewijzing van specifieke middelen in het kader van 

een cofinancieringsmechanisme, om stimulerende maatregelen te bevorderen voor 

specifieke gebieden waar het ontbreekt aan voorzieningen voor opvang en onderwijs 

voor jonge kinderen (ECEC) en de werkgelegenheid onder vrouwen extreem laag 

is;" 

 
§ 22 

1e deel "is verheugd over het feit dat de Commissie de gelijke beloning voor gelijkwaardig 

werk als een van de belangrijkste actievelden beschouwt in haar strategie voor 

gendergelijkheid;" 

2e deel "betreurt echter het feit dat de Commissie alleen een werkdocument van haar 

diensten heeft gepubliceerd, waardoor de strategie voor gendergelijkheid is 

gedegradeerd tot de status van een intern document;" 

3e deel "verzoekt de Commissie derhalve een mededeling aan te nemen over een nieuwe 

strategie voor gendergelijkheid en rechten van vrouwen voor de periode na 2015, 

zodat de daarin vervatte doelstellingen en beleidsmaatregelen doeltreffend ten 

uitvoer kunnen worden gelegd;" 

 
§ 36 

1e deel "verzoekt om de volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/54/EG betreffende 

de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen in arbeid en beroep," 

2e deel "en om de herziening ervan met een vereiste voor bedrijven om maatregelen of 

plannen in verband met gendergelijkheid op te stellen," 

3e deel "met inbegrip van acties op het gebied van desegregatie, de ontwikkeling van 

betalingssystemen en maatregelen om de loopbanen van vrouwen te ondersteunen;" 

 



P8_PV-PROV(2016)05-26(VOT)_NL.doc 23 PE 584.319 

§ 53 

1e deel "roept op tot het treffen van ambitieuze maatregelen om energiearmoede aan te 

pakken, waardoor alleenstaande vrouwen, alleenstaande ouders en vrouwen die aan 

het hoofd van huishoudens staan onevenredig hard getroffen worden;" 

2e deel "dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om een definitie van 

energiearmoede op te stellen" 

3e deel "waarbij rekening wordt gehouden met genderaspecten, en deze in de toekomstige 

herschikking van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen op te 

nemen;" 

4e deel "benadrukt de belangrijke rol van communautaire energie-initiatieven zoals 

coöperaties in de empowerment van kwetsbare energieconsumenten en met name 

vrouwen die worden geconfronteerd met armoede, sociale uitsluiting en 

marginalisering;" 

5e deel "benadrukt dat klimaatverandering een grote invloed heeft op vrouwelijke armoede 

omdat vrouwen afhankelijker zijn van natuurlijke hulpbronnen en minder middelen 

hebben om zich te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering, 

zoals effecten op de gezondheid, droogte, natuurrampen of verplaatsing in verband 

met veranderingen in het milieu;" 

6e deel "betreurt dat een genderperspectief niet systematisch is geïntroduceerd in het 

klimaatbeleid van de EU, en dringt er bij de EU-instellingen op aan om 

gendermainstreaming op te nemen in het klimaatbeleid en de wetgeving van de EU;" 

 
§ 55 

1e deel "spoort de lidstaten en de Commissie aan om over te gaan tot de verzameling van 

naar gender uitgesplitste gegevens en om nieuwe individuele indicatoren voor 

armoede onder vrouwen in te voeren als instrument om de effecten van breder 

sociaal, economisch en werkgelegenheidsbeleid op vrouwen en armoede te 

monitoren met als doel de uitwisseling van goede praktijken inzake wetgevings- en 

begrotingsinstrumenten om armoede te bestrijden," 

2e deel "met de nadruk op die groepen die een verhoogd risico lopen op armoede, met 

inbegrip van vrouwelijke migranten, vrouwen uit etnische minderheden, 

alleenstaande vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met een handicap en vrouwen die 

thuis blijven om voor een familielid te zorgen," 

3e deel "en ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit;" 

 
overw A 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "overwegende dat ongeacht het specifieke karakter 

van de risicogroepen, zoals oudere vrouwen, alleenstaande vrouwen, alleenstaande 

moeders, lesbiennes, vrouwelijke biseksuelen, transgenders en vrouwen met een 

handicap, de armoede onder migrantenvrouwen en vrouwen van etnische 

minderheden overal in de EU even groot is;" 

2e deel "overwegende dat ongeacht het specifieke karakter van de risicogroepen, zoals 

oudere vrouwen, alleenstaande vrouwen, alleenstaande moeders, lesbiennes, 

vrouwelijke biseksuelen, transgenders en vrouwen met een handicap, de armoede 

onder migrantenvrouwen en vrouwen van etnische minderheden overal in de EU 

even groot is;" zonder de woorden "lesbiennes, vrouwelijke biseksuelen, 

transgenders" 

3e deel "lesbiennes, vrouwelijke biseksuelen, transgenders" 
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overw D 

1e deel "overwegende dat in tijden van economische recessie personen die reeds risico op 

armoede liepen, waarvan de meerderheid vrouw is, zich in een kwetsbare positie 

bevinden op de arbeidsmarkt en qua sociale zekerheid, voornamelijk als het gaat om 

mensen die behoren tot groepen die worden geconfronteerd met meervoudige 

discriminatie;" 

2e deel "overwegende dat uit het LGBT-onderzoek van de EU blijkt dat lesbiennes, 

vrouwelijke biseksuelen en vrouwelijke transgenders worden geconfronteerd met 

een onevenredig groot risico op discriminatie op grond van hun seksuele geaardheid 

of genderidentiteit, en wel op het gebied van werkgelegenheid (19 %), onderwijs (19 

%), woningen (13 %), gezondheidszorg (10 %) en toegang tot sociale diensten (8 

%);" 

3e deel "overwegende dat dit leidt tot onevenredige risico's voor hun economisch en sociaal 

welzijn;" 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

§ 8 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "de Commissie, in nauwe samenwerking met", 

"wetgevings-", "alomvattende en", "te weten het moederschapsverlof, 

vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof", "het verlenen van", "individuele 

en niet-overdraagbare" en "in de ruimst mogelijke zin"  

2e deel "de Commissie, in nauwe samenwerking met" 

3e deel "wetgevings-" 

4e deel "alomvattende en" 

5e deel "te weten het moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, 

zorgverlof" 

6e deel "het verlenen van" en "individuele en niet-overdraagbare" 

7e deel "in de ruimst mogelijke zin" 

 
PPE, ALDE: 

§ 24 

1e deel "verzoekt de Commissie een effectbeoordeling te maken van de minimuminkomens 

in de Unie en verdere stappen in overweging te nemen om rekening te houden met 

de economische en sociale omstandigheden in elke lidstaat alsook een beoordeling te 

maken van de vraag of die stelsels het huishoudens mogelijk maken om in hun 

basisbehoeften te voorzien;" 

2e deel "verzoekt de Commissie om op basis hiervan een evaluatie te maken van de wijze en 

manier om te voorzien in een adequaat minimuminkomen boven de armoedegrens 

van 60 % van het nationale mediane inkomen in alle lidstaten overeenkomstig de 

nationale praktijken en tradities en met inachtneming van de individuele kenmerken 

van de lidstaten teneinde de sociale convergentie binnen de EU te bevorderen;" 

3e deel "dringt bij de lidstaten opnieuw aan op de invoering van een nationaal 

minimumpensioen dat niet lager mag zijn dan de armoederisicodrempel;" 

 
§ 50 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "het recht op" en "met bijzondere aandacht voor 

vrouwen die in armoede leven, vrouwen met een handicap en vrouwelijke 

migranten" 

2e deel "het recht op" 

3e deel "met bijzondere aandacht voor vrouwen die in armoede leven, vrouwen met een 

handicap en vrouwelijke migranten" 
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9. Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt 

Verslag: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 339, 128, 52 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 71, 355, 203 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 315, 167, 40 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 310, 313, 7 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 384, 49, 80 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 330, 85, 103 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 470, 131, 30 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 8 

ENF: overw C, E, §§ 1, 29 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 14, 32 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 52 

1e deel "vraagt de Commissie meer werk te maken van handhaving en de beginselen die aan 

de interne markt ten grondslag liggen; is van mening dat vroegtijdig ingrijpen met 

betrekking tot nationale maatregelen of implementatieprocedures die 

ongerechtvaardigde NTB's vormen, doeltreffend kan zijn en dat er sneller resultaten 

mee kunnen worden geboekt dan met inbreukprocedures; onderstreept evenwel dat 

de Commissie bij ernstige of aanhoudende tekortkomingen of verkeerde toepassing 

van het EU-recht alle beschikbare middelen moet aanwenden, en ook prioriteit moet 

geven aan inbreukprocedures, om de volledige toepassing van de wetgeving inzake 

de interne markt te garanderen" 

2e deel "en te zorgen voor structurele hervormingen in de lidstaten;" 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

1e deel "meent dat veel nationale administratieve praktijken ook ongerechtvaardigde NTB's 

met zich brengen, zoals vereisten inzake het formaliseren van documenten door 

nationale organen of instanties;" 

2e deel "dringt er bij de lidstaten op aan om e-governanceoplossingen te gebruiken, met 

prioriteit voor interoperabiliteit en digitale handtekeningen, teneinde hun 

overheidsdiensten te moderniseren, naar het voorbeeld van Estland en Denemarken, 

door meer en beter toegankelijke digitale diensten te verlenen aan burgers en 

bedrijven en door de grensoverschrijdende samenwerking en interoperabiliteit van 

overheidsdiensten te bevorderen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming van 

persoonsgegevens; is van mening dat het gebruik van e-governance een belangrijk 

instrument is voor bedrijven, maar dat dit alternatieve manieren om toegang tot 

informatie te krijgen niet mag uitsluiten en burgers die geen toegang tot digitale 

diensten hebben, niet mag benadelen;" 

 
§ 33 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "meent voorts dat van de lidstaten uitvoeriger 

rechtvaardigingen moeten worden gevraagd wanneer zij nieuwe regelgeving 

invoeren;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 44 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "de oppervlakte waarop de activiteiten worden 

verricht, de omvang van de onderneming of" 

2e deel deze woorden 
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10. Strategie voor de interne markt 

Verslag: Lara Comi (A8-0171/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 488, 121, 13 

na § 4 2 ENF HS - 85, 510, 25 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 494, 75, 49 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4/HS + 480, 111, 29 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 531, 81, 10 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 480, 127, 13 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 32 8 ALDE  -  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 487, 103, 29 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 421, 196, 4 

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 65 3 ENF HS - 66, 542, 8 

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 460, 155, 6 

§ 71 4 ENF HS - 68, 546, 3 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 496, 118, 6 

2/HS + 378, 230, 2 

§ 82 5 ENF HS - 110, 470, 17 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 496, 94, 28 

2/HS + 559, 48, 2 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/HS + 423, 163, 28 

4/HS + 528, 80, 3 

§ 84 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 367, 160, 84 

3/HS + 534, 54, 21 

4 +  

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 297, 308, 2 

na § 87 6 ENF HS - 103, 484, 8 

§ 91 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 476, 119, 3 

§ 94 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 447, 157, 6 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 96 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 97 7 ENF HS - 92, 489, 25 

§ 106 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 308, 258, 39 

§ 108 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw P 1 ECR HS - 157, 445, 3 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 423, 92, 54 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: § 71 

S&D: §§53, 106 

ENF: §§ 4, 71, 91 (2e deel), amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: §§ 14 (2e deel), 19 (4e deel), 21 (3e deel), 24 (2e deel), 54 (2e deel), 68 (2e deel), 71 

(2e deel), 82, 94 (2e deel), amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 53, 106 

ALDE: § 106 

S&D: § 96 

ENF: overw G, §§ 7, 58 

EFDD: §§ 53, 82, 84, 106 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 31 

1e deel "benadrukt dat de deeleconomie snel groeit en dat zij, aangezien zij verandering 

brengt in de manier waarop veel diensten en goederen worden geleverd en 

geconsumeerd, innovatie kan aanjagen en het potentieel heeft om bedrijven en 

consumenten aanvullende voordelen en kansen te bieden op de interne markt; 

benadrukt de economische, maatschappelijke en ecologische voordelen en 

uitdagingen die de deeleconomie brengt; dringt er bij de Commissie op aan de 

inspanningen van de lidstaten te coördineren bij het vinden van 

wetgevingsoplossingen voor de korte of lange termijn ten aanzien van de 

deeleconomie;" 

2e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten met voorstellen te komen om misbruik op 

arbeidsrechtelijk of fiscaal gebied in de deeleconomie te verhinderen;" 
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S&D: 

§ 66 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en een consequente nultolerantie jegens inbreuken 

op de regelgeving rond de interne markt" 

2e deel deze woorden 

 
§ 85 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "zonder deze met andere regelgeving op te tuigen" 

en "stemt in met uitbreiding van de in Richtlijn 2015/1535 geregelde 

kennisgevingsprocedure tot alle niet in die richtlijn genoemde sectoren;" 

2e deel "zonder deze met andere regelgeving op te tuigen" 

3e deel "stemt in met uitbreiding van de in Richtlijn 2015/1535 geregelde 

kennisgevingsprocedure tot alle niet in die richtlijn genoemde sectoren;" 

 
§ 86 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "bij de detachering van werknemers minder eisen 

worden gesteld en" 

2e deel deze woorden 

 
ENF: 

§ 91 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "wijst er echter op dat stadsplanning niet mag 

worden gebruikt als voorwendsel om het recht van vrije vestiging te omzeilen; 

herinnert er in dit verband aan hoe belangrijk een goede handhaving van de 

dienstenrichtlijn is;" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

§ 17 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "wetgeving te vereenvoudigen en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 51 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "zonder evenwel ondermijning van de 

marktexclusiviteit die in het kader van de SPC-regeling in beschermde markten 

wordt toegekend" 

2e deel deze woorden 

 
§ 108 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "benadrukt het feit dat elk voorstel in deze zin het 

basisprincipe van de vrijheid van handel moet eerbiedigen;" en "merkt op dat 

marktdeelnemers vaak moeten overgaan tot marktselectie om bij de gegeven 

marktvoorwaarden te functioneren;" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

§ 14 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden ", ongeveer 10-12 % van alle Europese 

ondernemingen" 

2e deel deze woorden 

 



P8_PV-PROV(2016)05-26(VOT)_NL.doc 32 PE 584.319 

§ 24 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "dat ervoor zorgt dat de lidstaten voorzien in een 

regelgevingsklimaat waarin wordt aanvaard dat mislukkingen zich nu eenmaal 

kunnen voordoen en innovatie wordt gestimuleerd, maar herinnert eraan dat de 

kosten en gevolgen van falende ondernemingen niet alleen de eigenaar en 

aandeelhouders van een bedrijf treffen, maar ook de crediteuren, werknemers, 

burgers en belastingbetalers; dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat 

met dit initiatief insolventieprocedures in de hele EU worden geharmoniseerd en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "de kadernormen voor publiek-private 

partnerschappen in de lidstaten te harmoniseren" 

2e deel deze woorden 

 
§ 68 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten de onnodige en niet door zwaarwegende 

redenen in verband het openbaar belang gerechtvaardigde beperkingen in de interne 

markt in kaart brengen, voorstellen te presenteren over hoe deze uitdagingen," 

2e deel "in voorkomend geval, kunnen worden aangepakt en hierover in 2017 verslag uit te 

brengen;" 

 
§ 71 

1e deel "verzoekt de Commissie haar inspanningen op te voeren om mogelijke schendingen 

van de EU-wetgeving door de lidstaten in een pril stadium op te sporen" 

2e deel "en zich krachtig te verzetten tegen alle wetgevingsmaatregelen die in de nationale 

parlementen aangenomen of in behandeling zijn en die versnippering van de interne 

markt in de hand kunnen werken;" 

 
§ 94 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten een analyse te maken van de onnodige 

beperkingen voor de vestiging van detailhandelszaken in de interne markt die niet 

gerechtvaardigd zijn door zwaarwegende redenen in verband met het openbaar 

belang en" en "voorstellen in te dienen" 

2e deel "indien nodig" en "om deze problemen te overwinnen en hierover voorjaar 2017 

verslag uit te brengen;" 

 
ENF, ECR: 

§ 19 

1e deel "is verheugd over de vastbeslotenheid van de Commissie om iets te doen aan het 

gebrek aan coördinatie op belastinggebied binnen de EU en in het bijzonder aan de 

moeilijkheden die de kmo's ondervinden door complicaties met uiteenlopende 

nationale btw-regels; betuigt de Commissie zijn volle steun bij de btw-hervorming;" 

2e deel "verzoekt de Commissie na te denken over de vraag hoe de nieuwe regels voor btw 

op digitale diensten met betrekking tot de plaats van levering kunnen worden 

gewijzigd om te tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van kleine en 

micro-ondernemingen;" 

3e deel "vraagt de Commissie de haalbaarheid na te gaan van verdergaande coördinatie" 

4e deel "en met name de mogelijkheid te verkennen van een vereenvoudigde btw-aanpak 

(voor dezelfde categorie goederen) in de e-handelssector;" 
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EFDD, ECR: 

§ 21 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) en" en "acht het een goede zaak dat de Commissie middelen 

van het COSME-programma wil gebruiken voor de financiering van 

informatiecampagnes voor innoverende jonge kmo's;" 

2e deel "het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en" 

3e deel "acht het een goede zaak dat de Commissie middelen van het COSME-programma 

wil gebruiken voor de financiering van informatiecampagnes voor innoverende 

jonge kmo's;" 

 
ALDE, PPE, Verts/ALE: 

§ 82 

1e deel "dringt er nogmaals op aan dat de Raad nu snel zijn goedkeuring hecht aan het 

Productveiligheids- en markttoezichtspakket en vraagt de Commissie in dit verband 

haar faciliterende rol bij het zoeken naar oplossingen ten volle waar te maken;" 

2e deel "onderstreept het belang van passende productinformatie voor de detailverkoop," 

3e deel "met name de aanduiding van het land van herkomst," 

4e deel "zo cruciaal voor de bescherming van de consument en bestrijding van 

productvervalsing;" 

 
ALDE, PPE, ECR: 

§ 84 

1e deel "benadrukt dat de uiteenlopende regelgeving in de lidstaten op punt van 

etiketterings- of kwaliteitsvereisten onnodige obstakels opwerpt voor de activiteiten 

van leveranciers van goederen en voor de bescherming van de consumenten; 

onderstreept de meerwaarde van milieu-etikettering, vraagt de Commissie om te 

bezien welke etikettering essentieel is en welke niet om de consument van 

informatie te verzekeren" 

2e deel "en na te denken over invoering van een verplichte regeling voor het verschaffen van 

essentiële informatie omtrent handgemaakte en industriële producten, zoals 

bijvoorbeeld op EU-niveau in de meubelsector is overwogen," 

3e deel "zodat de consument van essentiële informatie wordt voorzien en voor een gelijke 

productkwaliteit in de verschillende lidstaten wordt gezorgd;" 

4e deel "verwacht van een dergelijk initiatief een heilzaam effect voor de consument, de 

industrie en de handel, doordat het kan zorgen voor transparantie, voor de nodige 

erkenning voor Europese producten, en voor geharmoniseerde regels voor 

marktdeelnemers op de interne markt;" 

 


