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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. Instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van een 

enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en 

wanbeheer bij de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot 

witwaspraktijken en belastingvermijding en -ontduiking 

Ontwerpbesluit: B8-0745/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Voorstel voor een besluit B8-0745/2016  

(Conferentie van voorzitters) 

stemming: besluit (als geheel)  +  

 

 

 

2. Overeenkomst tussen de EU en Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht 

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Overeenkomst tussen de EU en Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht 

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 595, 52, 20 
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4. Overeenkomst tussen de EU en Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht 

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) *** 

Aanbeveling: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Het onderwerpen van alpha-PVP aan controlemaatregelen * 

Verslag: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 646, 7, 21 

 

 

7. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake 

gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd aspecten die verband houden met 

justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 

Interimverslag: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 640, 8, 33 
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8. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake 

gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met 

justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 

Interimverslag: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 638, 7, 35 

 

 

9. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen 

(toetreding Kroatië) *** 

Aanbeveling: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen 

(goedkeuring) *** 

Aanbeveling: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen 

(resolutie) 

Verslag: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 556, 62, 59 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 16 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "waar mogelijk door middel van publiek-private 

partnerschappen" 

2e deel deze woorden 
 

 

12. Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I 

Verslag: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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

opmerkingen 

artikel 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

artikel 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

artikel 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

artikel 4, § 3, letter b 5S GUE/NGL  -  

na overw 4 1 GUE/NGL  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 561, 76, 42 

 

 



P8_PV (2016)06-08(VOT)_NL.doc 6 PE 584.726 

 

 

13. Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken * 

Verslag: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

8 commissie so   

1 +  

2 -  

9 commissie so   

1 +  

2 -  

12 commissie as -  

17 commissie so   

1 +  

2 +  

36 commissie so   

1 +  

2 -  

54-57 commissie HS + 586, 84, 8 



P8_PV (2016)06-08(VOT)_NL.doc 7 PE 584.726 

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

opmerkingen 

58 commissie HS - 166, 507, 3 

59 commissie HS - 162, 509, 3 

60 commissie HS - 165, 509, 4 

61 commissie HS - 165, 508, 4 

62 commissie HS - 124, 525, 26 

63 commissie HS + 544, 121, 12 

66 commissie as -  

67 commissie as -  

71 commissie as -  

75 commissie as -  

78 commissie as -  

79 commissie as -  

artikel 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

HS - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 commissie so   

1/HS + 608, 59, 10 

2/HS + 535, 128, 10 

artikel 4, na § 2 100 Verts/ALE  -  

artikel 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

HS - 142, 357, 179 

49 commissie  +  

artikel 4, na § 5 95 ECR HS - 106, 567, 5 

na artikel 4 109 GUE/NGL HS - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL HS - 120, 518, 40 

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

opmerkingen 

artikel 6, § 1 102 S&D so   

1 +  

2 +  

65 commissie so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

3/HS ↓  

artikel 7, § 3 69 commissie HS - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

artikel 7, na § 3 98 ALDE  +  

artikel 8, § 1, letter b 72 commissie HS - 172, 483, 23 

104 S&D so   

1 +  

2/ES - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

artikel 8, § 2, sub-§ 1 105 S&D so   

1 +  

2 +  

76 commissie  ↓  

na overw 7 101 S&D  +  

15 commissie  ↓  

overw 9 18 commissie ES - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

na overw 9 20 commissie  -  

97 PPE  +  



P8_PV (2016)06-08(VOT)_NL.doc 9 PE 584.726 

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

opmerkingen 

na overw 11 106 GUE/NGL  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 486, 88, 103 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendementen 46, 72, 95 

GUE/NGL: amendementen 107, 108, 109, 111 

EFDD: amendementen 54-63, 65, 69 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: amendementen 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: amendement 63 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

amendement 102 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "niet uit bedrijfsactiviteiten afkomstige" en "Om te 

profiteren van de vrijstelling moet de belastingplichtige aan zijn belastingautoriteiten 

aantonen dat de buitenlandse inkomsten afkomstig zijn uit bedrijfsactiviteiten, 

ondersteund door voldoende personeel, uitrusting, activa en lokalen die de aan het 

bedrijf toegeschreven inkomsten rechtvaardigen." 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

amendement 8 

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

2e deel deze woorden 

 
amendement 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "of royaltybetalingen", "en royaltyaftrekbeperking" 

en "en inkomen uit royaltybetalingen" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 36 

1e deel gehele tekst zonder letter d) 

2e deel letter d) 

 
amendement 104 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "dit tarief wordt geëvalueerd op basis van de winst 

vóór de berekeningen die deze landen uitvoeren om de belastbare grondslag te 

verlagen;" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 105 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "de belastingplichtige kan bewijzen dat" 

2e deel deze woorden 
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Verts/ALE: 

amendement 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "en indien met dat land geen goed belastingverdrag 

bestaat dat hetzelfde effect sorteert" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

amendement 46 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "20 procent" 

2e deel "20 procent" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

amendement 65 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "niet uit commerciële activiteiten afkomstige" en 

"15 procent" 

2e deel "niet uit commerciële activiteiten afkomstige" 

3e deel "15 procent" 
 

Diversen 

Marie-Christine Vergiat is niet langer medeondertekenaar van alle amendementen van de GUE/NGL-

Fractie. 
 

 

14. Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over 

het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA 

Ontwerpresoluties: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0580/2016  

(Commissie LIBE) 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 343, 323, 8 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

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

opmerkingen 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 333, 334, 9 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 346, 305, 24 

2/HS + 341, 304, 27 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 242, 411, 20 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 341, 314, 18 

2/HS - 195, 443, 37 

na § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

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

opmerkingen 

na § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

HS - 329, 330, 14 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 342, 309, 27 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweg H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweg M § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 338, 282, 57 

overweg N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 329, 299, 49 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-0584/2016  PPE HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: §§ 5 (2e deel), 16, 17 (2e deel), 19, 22, 24 (2e deel), overw B, M, eindstemming 

Verts/ALE: amendement 1=2, eindstemming B8-0580/2016, eindstemming B8-0584/2016 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 3, 10, overw H 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 19 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "Bogdan Aurescu" en "George Ciamba" 

2e deel deze woorden 
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PPE: 

§ 5 

1e deel "betreurt het dat slechts één partij-overschrijdende onderzoeksmissie naar Roemenië 

werd uitgevoerd in september 2015;" 

2e deel "vraagt dat het Europees Parlement meer onderzoeksmissies organiseert naar die 

lidstaten die in de studie van de VS-Senaat over het detentie- en 

ondervragingsprogramma van de CIA worden geïdentificeerd als medeplichtig aan 

dat programma, zoals Litouwen, Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk;" 

 
§ 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "Ioan Talpes" 

2e deel deze woorden 

 
§ 17 

1e deel "is verheugd over de inspanningen van Roemenië tot nog toe en roept de Roemeense 

Senaat op de resterende geheime delen van zijn verslag van 2007, namelijk de 

bijlagen waarop de conclusies van het onderzoek van de Roemeense Senaat waren 

gebaseerd, te derubriceren; herhaalt zijn oproep aan Roemenië om de 

beschuldigingen dat er een geheime gevangenis was te onderzoeken," 

2e deel "degenen die bij deze operaties betrokken waren te vervolgen, rekening houdend met 

al het recentelijk onthulde bewijs, en het onderzoek dringend af te ronden;" 

 
§ 24 

1e deel "is verheugd dat de voortdurende inspanningen van president Obama om het 

detentiecentrum op de Amerikaanse militaire basis in Guantánamo Bay, Cuba, te 

sluiten en om te zorgen voor de vrijlating van de gedetineerden die niet in staat van 

beschuldiging zijn gesteld, onlangs tot positieve ontwikkelingen hebben geleid; 

vraagt de VS in te gaan op de zorgen van internationale mensenrechtenorgaan in 

verband met de mensenrechten van gedetineerden in Guantánamo, waaronder 

toegang tot gepaste medische zorg en het verstrekken van rehabilitatie voor 

overlevenden van foltering; benadrukt dat president Obama in zijn State of the 

Union-toespraak van 20 januari 2015 opnieuw heeft verklaard vastbesloten te zijn 

om zijn verkiezingsbelofte uit 2008 om de gevangenis van Guantánamo Bay te 

sluiten, na te komen, en is voorts ingenomen met het plan dat de president op 23 

februari 2016 heeft voorgelegd aan het Congres;" 

2e deel "vraagt de lidstaten asiel te verstrekken aan de gevangenen jegens wie een officieel 

besluit tot vrijlating is genomen;" 

 
overweging D 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "schending van het beginsel van non-refoulement 

en" 

2e deel deze woorden 
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overweging G 

1e deel "overwegende dat het op 9 december 2015 één jaar geleden was dat het verslag 

openbaar werd gemaakt van de "Select Committee on Intelligence" van de Senaat 

(SSCI) van de VS over het detentie- en ondervragingsprogramma van de CIA en het 

gebruik van verschillende martelingsvormen op gedetineerden tussen 2001 en 2006; 

overwegende dat dit verslag nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht die 

beweringen kracht bijzetten volgens welke een aantal EU-lidstaten, hun autoriteiten, 

en ambtenaren en agenten van hun veiligheids- en inlichtingendiensten medeplichtig 

waren aan het CIA-programma voor geheime detentie en buitengewone uitlevering, 

en dat in bepaalde gevallen sprake was van corruptie bestaande uit de uitbetaling 

door de CIA van aanzienlijke bedragen in ruil voor samenwerking; overwegende dat 

deze studie in de VS niet heeft geleid tot enige vorm van verantwoordingsplicht voor 

de CIA-programma's voor geheime detentie en uitlevering;" 

2e deel "overwegende dat de VS spijtig genoeg niet hebben meegewerkt aan Europese 

onderzoeken naar de Europese medeplichtigheid aan de CIA-programma's en 

overwegende dat tot nog toe geen enkele dader verantwoording heeft moeten 

afleggen;" 

 
overweging N 

1e deel "overwegende dat het betreurenswaardig is dat de leden van de onderzoeksmissie 

van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken naar 

Boekarest geen bezoek konden brengen aan het gebouw van het nationale 

registratiekantoor voor geheime inlichtingen," 

2e deel " dat naar verluidt als een geheime CIA-detentiesite werd gebruikt;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "door de vorige Amerikaanse regering ingestelde" 

2e deel deze woorden 

 
§ 18 

1e deel "stelt vast dat de gegevens die werden verzameld tijdens het onderzoek van de 

Litouwse parlementaire commissie voor nationale veiligheid en defensie (Seimas 

CNSD) naar de betrokkenheid van Litouwen bij het geheime CIA-

detentieprogramma, niet openbaar werden gemaakt en vraagt dat deze gegevens" en 

"openbaar worden gemaakt;" 

2e deel "(met de nodige bewerkingen)" 

 
§ 21 

1e deel "dringt aan op intensivering van de regelmatige, gestructureerde interparlementaire 

dialoog tussen de EU en de VS, in het bijzonder tussen de Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement en haar 

relevante tegenhangers in het Amerikaanse Congres en de Amerikaanse senaat, en 

wel door alle mogelijkheden voor samenwerking en dialoog te benutten waarin de 

trans-Atlantische wetgeversdialoog voorziet; is ingenomen met de 78e bijeenkomst 

in het kader van de trans-Atlantische wetgeversdialoog tussen het Europees 

Parlement en het Amerikaanse Congres, die van 26 t/m 28 juni 2016 zal plaatsvinden 

in Den Haag, en ziet deze bijeenkomst als een kans om deze samenwerking te 

versterken," 

2e deel "aangezien de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding een wezenlijk 

onderdeel van de discussie zal vormen;" 
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15. Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie 

Verslag: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 494, 165, 15 

2/HS + 467, 110, 92 

3/HS + 522, 137, 14 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 567, 54, 53 

2/HS + 454, 200, 10 

3/HS + 481, 136, 57 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 443, 169, 60 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 460, 195, 17 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

4 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 420, 237, 15 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 512, 146, 9 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 412, 239, 23 

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 446, 156, 71 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2e deel), 29 (2e deel), 50 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 23, 24 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 3 

1e deel "is van mening dat de nationale regeringen en de Unie de toegang tot 

ruimtevaartsatellietcommunicatie, omgevingsbewustzijn in de ruimte, 

precisienavigatie en capaciteiten voor observatie van de aarde moeten verbeteren, en 

Europese onafhankelijkheid op het gebied van kritische ruimtevaarttechnologie en 

toegang tot de ruimte moeten waarborgen; is van mening dat omgevingsbewustzijn 

in de ruimte in het bijzonder een cruciale rol zal blijven spelen in militaire en 

burgerzaken; onderstreept de belofte tot niet-militarisering van de ruimte;" 

2e deel "erkent dat om deze doelstelling te behalen, voldoende financiële investering nodig 

is; eist in dat opzicht dat zowel de Europese Commissie als de lidstaten de 

autonomie van de EU verzekeren wat ruimtestructuren betreft en de nodige 

middelen hiervoor vrijmaken; is van mening dat deze doelstelling van wezenlijk 

belang is voor burgerlijke zaken (in westerse landen hangt naar schatting 6 à 7 % 

van het bbp af van satellietnavigatie- en plaatsbepalingstechnologieën) en voor 

veiligheid en defensie; is van mening dat samenwerking dient te worden gestart op 

intergouvernementele basis en via het ESA;" 

 
§ 29 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "om de sociaaleconomische voordelen hiervan te 

maximaliseren" 

2e deel deze woorden 

 
§ 50 

1e deel "is van mening dat door op lange termijn een juridisch kader te creëren dat duurzame 

investeringen in veiligheids- en defensiecapaciteiten op EU-niveau mogelijk maakt, 

een ruimere en meer systematische samenwerking rond defensie in Europa 

gestimuleerd kan worden, waardoor cruciale capaciteiten kunnen worden gecreëerd; 

neemt dus kennis van de conclusies van de Europese Raad van juni 2015;" 

2e deel "spoort de Raad, de VV/HV en de Commissie aan om het noodzakelijke kader voor 

financiering op EU-niveau te ontwikkelen;" 

 
overweging B 

1e deel "overwegende dat de EU haar functie als veiligheidsverlener in binnen- en 

buitenland moet uitbreiden door te zorgen voor stabiliteit in haar omgeving en 

wereldwijd; "overwegende dat de Unie moet bijdragen tot de strijd tegen 

veiligheidsbedreigingen," 

2e deel "met name de bedreigingen ten gevolge van terrorisme in binnen- en buitenland, ook 

door derde landen te ondersteunen in de strijd tegen terrorisme en de grondoorzaken 

daarvan; overwegende dat de lidstaten en de Unie moeten werken aan een effectief 

en samenhangend grensbewakingssysteem om de buitengrenzen te beveiligen;" 

 
overweging E 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "illegale" en ", om de plaatsen waar ze inschepen te 

identificeren om ze sneller te onderscheppen en" 

2e deel deze woorden 

 
overweging F 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "van de EU" 

2e deel deze woorden 
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overweging N 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "hoog" 

2e deel deze woorden 

 
ECR: 

§ 7 

1e deel "oordeelt dat een holistische, geïntegreerde langetermijnaanpak van de 

ruimtevaartsector op EU-niveau noodzakelijk is; is van mening" 

2e deel "dat de ruimtevaartsector moet worden vermeld in de nieuwe globale EU-strategie 

voor buitenlands en veiligheidsbeleid, rekening houdend met de huidige 

ontwikkeling van EU-ruimteprogramma's voor tweeërlei gebruik en" 

3e deel "de behoefte aan verdere ontwikkeling van EU-programma's voor civiele 

ruimtevaart die zowel voor civiele als veiligheids- en defensiedoeleinden gebruikt 

kunnen worden;" 

 
§ 15 

1e deel "roept de Europese Commissie op resultaten over te leggen van het opgerichte 

Europees samenwerkingskader voor veiligheids- en defensieonderzoek op het gebied 

van ruimtevaart en vraagt aanbevelingen om het verder uit te werken; roept de 

Commissie op te verduidelijken hoe civiel-militair onderzoek in het kader van 

Horizon 2020" en "heeft gediend" 

2e deel "de implementatie van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid" en "op 

het gebied van ruimtevaartcapaciteiten;" 

 
§ 27 

1e deel "wijst op het belang van de publiek gereguleerde dienst van Galileo (PRS) voor 

navigatie en begeleiding van militaire systemen;" 

2e deel "roept de hoge vertegenwoordiger en de EU-lidstaten op hun inspanningen 

betreffende de mogelijke herziening van het Verdrag voor de Kosmische Ruimte uit 

1967 te herzien of een nieuw regelgevend kader in te voeren waarin rekening wordt 

gehouden met technologische vooruitgang sinds de jaren 1960 en dat ernaar streeft 

een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen;" 

 
§ 32 

1e deel "wijst erop dat de procedure van informatieverspreiding van satellieten tot 

gebruikers verbeterd moet worden door onder meer de nodige technologische 

infrastructuur op te bouwen;" 

2e deel "vestigt de aandacht op het feit dat in de mededeling van de Commissie vermeld 

staat dat 60 % van de elektronica aan boord van Europese satellieten momenteel uit 

de VS wordt ingevoerd; roept op tot een initiatief om te bekijken hoe gevoelige of 

persoonsgegevens in deze context beschermd kunnen worden;" 
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§ 49 

1e deel "benadrukt dat de ruimtevaartcapaciteiten van de EU beter gecoördineerd moeten 

worden, door de nodige systeemarchitecturen en procedures te ontwikkelen om een 

passend beveiligingsniveau te waarborgen, ook wat de gegevensbeveiliging betreft;" 

2e deel "verzoekt de Commissie voor elk systeem dat diensten op het gebied van veiligheid 

en defensie levert, een bestuursmodel te definiëren en te promoten; is van mening 

dat, om de eindgebruikers een geïntegreerde dienstverlening aan te bieden, de voor 

veiligheid en defensie bestemde ruimtevaartcapaciteiten van de EU zouden moeten 

worden beheerd door een specifiek operationeel coördinatiecentrum (commando- en 

controlecentrum, zoals vermeld in het Horizon 2020-werkprogramma 2014-2015); is 

van mening dat dit, met het oog op de kosteneffectiviteit, zo mogelijk geïntegreerd 

zou moeten worden in een van de bestaande EU-organen, zoals het Europees GNSS-

Agentschap, het Satellietcentrum van de EU, of het Europees Defensieagentschap, 

rekening houdend met de capaciteiten waarover deze agentschappen reeds 

beschikken;" 

 
§ 53 

1e deel "is van mening dat een witboek op EU-niveau over veiligheid en defensie een goede 

manier kan zijn om een structuur op te zetten voor verdere EU-verbintenissen inzake 

ruimtevaartcapaciteiten voor veiligheids- en defensiedoeleinden; roept de HV/VV op 

besprekingen te beginnen om te bepalen wat de ambitie van de EU is op de 

overlappende gebieden ruimtevaartcapaciteiten en veiligheid en defensie; is van 

mening dat dit ook zou zorgen voor een coherente ontwikkeling van capaciteiten in 

alle domeinen die verband houden met vredeshandhaving, conflictpreventie en een 

verhoogde internationale veiligheid, in overeenstemming met de beginselen van het 

Handvest van de Verenigde Naties; roept de Commissie op in het toekomstige 

Europese defensieactieplan haar plannen voor ruimtevaartactiviteiten ter 

ondersteuning van veiligheid en defensie te beschrijven;" 

2e deel "onderkent tevens de voordelen van internationale veiligheidssamenwerking op 

ruimtevaartgebied met de betrouwbare partners van de EU;" 

 
overweging A 

1e deel "overwegende dat de veiligheidsomgeving binnen en buiten de EU steeds 

gevaarlijker en problematischer wordt, en gekenmerkt wordt door terroristische 

aanslagen en massamoorden waarvoor de lidstaten een gezamenlijke strategie en een 

gecoördineerd antwoord moeten aannemen;" 

2e deel "overwegende dat het door deze bedreigingen nodig is de veiligheid van de EU te 

versterken door het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU op 

een duurzame manier te ontwikkelen en ondersteunen, zodat het een meer 

doeltreffend beleidsinstrument wordt dat de veiligheid van de EU-burgers waarborgt 

en dat de in artikel 21 VEU verankerde Europese normen en waarden bevordert en 

ondersteunt;" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1e deel "is van mening dat verdere implementatie van het GVDB nodig is;" 

2e deel "bevestigt nogmaals de noodzaak om de doeltreffendheid, zichtbaarheid en impact 

van het GVDB te vergroten; bevestigt nogmaals het belang en de toegevoegde 

waarde van het ruimtevaartbeleid voor het GVDB; is van mening dat ruimtevaart 

moet worden opgenomen in het toekomstige beleid van de Unie (bijv. interne 

veiligheid, vervoer, ruimtevaart, energie, onderzoek) en dat synergieën met 

ruimtevaart verder moeten worden versterkt en geëxploiteerd;" 

3e deel "benadrukt dat het gebruik van ruimtevaartcapaciteiten in de oorlog tegen terrorisme 

en terroristische organisaties, via de mogelijkheid om hun opleidingskampen te 

lokaliseren en te controleren, van cruciaal belang is;" 

 
§ 14 

1e deel "benadrukt dat samenwerking tussen de Commissie, de Europese dienst voor extern 

optreden, het GNSS-Agentschap, het Europees defensieagentschap, het Europees 

ruimtevaartagentschap en de lidstaten cruciaal is om de Europese 

ruimtevaartcapaciteiten en -diensten te verbeteren;" 

2e deel "is van mening dat de Unie, met name de VV/HV, deze samenwerking op het gebied 

van ruimtevaartveiligheid en -defensie moet coördineren, faciliteren en ondersteunen 

via een specifiek operationeel coördinatiecentrum;" 

3e deel "is ervan overtuigd dat het Europees Ruimteagentschap een belangrijke rol moet 

krijgen bij de definitie en implementatie van een eengemaakt Europees 

ruimtevaartbeleid, dat een veiligheids- en defensiebeleid omvat;" 

 
§ 21 

1e deel "meent dat een samenwerking tussen de EU en de VS over toekomstige 

ruimtevaartcapaciteiten en -diensten voor veiligheids- en defensiedoeleinden voor 

beide partijen voordelig zou zijn; meent dat een samenwerking tussen de EU en de 

VS meer doeltreffend en verenigbaar is wanneer beide partijen op hetzelfde niveau 

staan wat technologie en vermogen betreft; roept de Commissie op mogelijke 

technologiekloven te identificeren en aan te pakken; wijst op het werk dat is verricht 

voor de derde "offset-strategie" van de VS;" zonder de woorden "meent dat een 

samenwerking tussen de EU en de VS meer doeltreffend en verenigbaar is wanneer 

beide partijen op hetzelfde niveau staan wat technologie en vermogen betreft; roept 

de Commissie op mogelijke technologiekloven te identificeren en aan te pakken;" 

2e deel "meent dat een samenwerking tussen de EU en de VS meer doeltreffend en 

verenigbaar is wanneer beide partijen op hetzelfde niveau staan wat technologie en 

vermogen betreft; roept de Commissie op mogelijke technologiekloven te 

identificeren en aan te pakken;" 

3e deel "spoort de Unie aan om rekening te houden met deze ontwikkeling bij de 

voorbereiding van haar eigen globale strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid, 

en om ruimtevaartcapaciteiten voor veiligheids- en defensiedoeleinden binnen de 

werkingssfeer van deze strategie op te nemen;" 

4e deel "is van mening dat de reeds bestaande bilaterale relaties tussen lidstaten en de VS 

zouden kunnen worden gebruikt waar nodig; nodigt de VV/HV uit om in discussie te 

gaan met de defensieministers over de te hanteren strategische aanpak, en om het 

Parlement op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het debat;" 
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overweging G 

1e deel "overwegende dat het ruimtevaartbeleid een" en "uitmaakt" en "essentieel" 

2e deel "onderdeel" en "van de strategische autonomie die de EU moet hebben" zonder de 

woorden "de strategische autonomie die" 

3e deel "de strategische autonomie die" 

4e deel "om gevoelige technologische en industriële capaciteiten te behouden, evenals de 

capaciteit om onafhankelijke beoordelingen uit te voeren;" 
 

 

16. Marktkansen in de ruimtevaartsector 

Ontwerpresolutie: B8-0739/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0739/2016  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

17. Situatie in Venezuela 

Ontwerpresoluties: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-
0728/2016, B8-0729/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

na § 1 4 GUE/NGL HS - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL HS - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL HS - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL HS - 145, 482, 37 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 507, 86, 77 

na § 2 8 GUE/NGL HS - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL HS - 140, 494, 34 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

HS - 175, 481, 13 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 518, 62, 89 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 562, 56, 47 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 522, 79, 65 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 567, 80, 24 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 516, 73, 78 

na overw B 1 GUE/NGL HS - 92, 499, 76 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 499, 126, 41 

na overw C 2 GUE/NGL HS - 139, 504, 26 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 507, 81, 78 

na overw D 3 GUE/NGL HS - 131, 508, 28 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 516, 133, 20 

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 573, 65, 29 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 504, 64, 97 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 510, 134, 23 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 584, 57, 26 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 501, 94, 73 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0700/2016  PPE HS ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE HS ↓  

B8-0724/2016  ECR HS ↓  

B8-0725/2016  EFDD HS ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL HS ↓  

B8-0728/2016  ALDE HS ↓  

B8-0729/2016  S&D HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendementen 1-11, eindstemming RC-B8-0700/2016, eindstemming B8-

0700/2016, eindstemming B8-0723/2016, eindstemming B8-0724/2016, 

eindstemming B8-0725/2016, eindstemming B8-0726/2016, eindstemming B8-

0728/2016 en eindstemming B8-0729/2016 

S&D: eindstemming RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: amendement 10=11 

GUE/NGL: amendementen 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, overwegingen A (2e deel), C, D, E, F, I, K, M 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overweging A 

1e deel "overwegende dat de Venezolaanse oppositiecoalitie MUD 112 zetels van de 167 

zetels in de uit één kamer bestaande Nationale Assemblee heeft gewonnen, en dus 

over een twee derde meerderheid beschikt, tegenover 55 zetels voor de PSUV;" 

2e deel "overwegende dat het Hooggerechtshof vervolgens vier nieuwverkozen leden van de 

Nationale Vergadering, waarvan drie van MUD, belette hun ambt te aanvaarden, 

waardoor de oppositie haar twee derde meerderheid kwijtraakte;" 
 

Diversen 

Inés Ayala Sender (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0729/2016. 
 

 

18. Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 

16 december 2015 

Ontwerpresoluties: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-
0738/2016  

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

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

opmerkingen 

Gezamenlijk ontwerpresolutie RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR HS - 72, 400, 192 

na § 1 13 ENF HS - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR HS - 78, 403, 185 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 613, 36, 16 

2/HS + 395, 66, 198 

na § 4 14 ENF HS - 85, 547, 31 

na visum 7 1 ECR ES - 69, 395, 199 

overw D 2 ECR  -  

overw G 3 ECR  -  

overw H 4 ECR HS - 74, 410, 183 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 624, 19, 22 

2/HS + 405, 67, 194 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw I 5 ECR HS - 50, 426, 185 

overw J 6 ECR  -  

overw M 7 ECR  -  

overw N 8 ECR HS - 47, 403, 213 

overw P 9 ECR HS - 67, 404, 194 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 593, 57, 19 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 13, 14, 4 

ECR: amendementen 4, 12, § 4, overweging H 

Verts/ALE: amendementen 5, 8, 9, 10, eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "op gevaren gebaseerde" 

2e deel deze woorden 

 
overweging H 

1e deel gehele tekst zonder de woorden "op gevaren gebaseerde" 

2e deel deze woorden 
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19. Bezwaar overeenkomstig artikel 106: vergunning voor GGO maïs Bt11 x MIR162 

x MIR604 x GA21 

Ontwerpresolutie: B8-0732/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0732/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 426, 202, 33 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 
 

 

20. Bezwaar overeenkomstig artikel 106: het in de handel brengen van een genetisch 

gemodificeerde anjer (Diathus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4) 

Ontwerpresolutie: B8-0731/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0731/2016  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 430, 188, 33 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, ENF: eindstemming 

 


