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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. Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's *** 

Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de 

Unie ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(gekwalificeerde meerderheid) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 
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4. Energie-efficiëntie-etikettering ***I 

Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi

ng 

HS/ES - opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

commissie  +  

art 2, § 1, na punt 19 97 EFDD ES + 386, 301, 21 

art 3, na § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

HS - 307, 398, 0 

art 3, § 3, letter a 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

so   

1/HS - 172, 535, 4 

2/HS + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR HS - 289, 415, 8 

35dd commissie  ↓  

art 3, § 3, letters b, c, d 35dd commissie  +  

art 4, § 3 95 S&D ES - 338, 353, 4 

art 5, na § 2 43 commissie as +  

44 commissie as +  

45 commissie as +  

art 6, na § 13 96 S&D HS + 353, 332, 24 

art 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi

ng 

HS/ES - opmerkingen 

art 7, § 5 64 commissie so   

1 +  

2/ES + 391, 315, 3 

art 8 66 commissie so   

1/HS + 442, 260, 7 

2/HS + 378, 309, 22 

art 9, na § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

so   

1 -  

2 -  

art 10, na § 2 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art 11, na § 1 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art 12, § 2 72 commissie so   

1 +  

2/ES - 350, 359, 0 

art 12, § 3, alinea 1, na 

letter b 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art 12, § 3, alinea 1, na 

letter c 

98 EFDD  +  

art 12, § 3, alinea 1, 

letter l 

73dd commissie HS - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

art 12, § 3, rest 73dd commissie  +  

art 16, § 3 80 commissie so   

1 +  

2/ES + 368, 335, 3 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemmi

ng 

HS/ES - opmerkingen 

bijlage I, titel en punt 

1 

81 commissie HS + 454, 238, 13 

bijlage I, punt 2 82 commissie HS + 377, 320, 8 

bijlage I, na punt 2 83 commissie HS + 376, 322, 8 

84 commissie HS + 448, 244, 10 

bijlage I, punt 2, na 

letter d 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ES - 314, 387, 1 

na overw 4 4 commissie as +  

na overw 16 16 commissie as +  

overw 18 94 S&D ES - 342, 367, 1 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 580, 52, 79 

stemming: wetgevingsresolutie HS  stemming uitgesteld 

(artikel 61, lid 2, van het 

Reglement) 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendementen 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, voorstel van de Commissie 

Verts/ALE: amendement 73dd (artikel 12, § 3, alinea 1, punt 1), 86 (1e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 43, 44, 45, 83 

S&D: amendementen 4,16 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 86 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "visuele" 

2e deel dit woord 
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amendement 88 

1e deel "De geharmoniseerde normen weerspiegelen het meest voorkomende gebruik, zoals 

gedocumenteerd in de voorbereidende studie voor elke productgroep, proberen 

rekening te houden met beschikbare modi en cycli van klanten, en houden rekening 

met de tijd die nodig is om een bepaalde output of prestatie te leveren die gevolgen 

kan hebben voor de berekening van de energie-efficiëntie-index (EEI) of andere 

efficiëntie-indexen, zoals vastgesteld in de desbetreffende gedelegeerde handeling."  

De methode voor de berekening van de energie-efficiëntie-index mag niet uitsluitend 

worden gebaseerd op de meest energie-efficiënte instelling, functie of modus (of 

ecomodus), wanneer er meer dan één beschikbaar is." 

2e deel "De normen zijn zodanig opgesteld dat opzettelijke of onopzettelijke manipulatie of 

verbetering van de testresultaten wordt gedetecteerd en voorkomen, en zij sluiten 

tolerantiewaarden en optionele testparameters uit die de energie-efficiëntieklasse van 

een getest model zouden kunnen wijzigen.  

De toegestane afwijkingen tussen de geteste en de aangegeven resultaten worden 

beperkt tot de statistische en empirisch onderbouwde meetonzekerheid." 

 
PPE: 

amendement 80 

1e deel "Artikel 3, lid 1, onder d), is van toepassing zodra de openbare interface van de 

krachtens artikel 8 opgezette productendatabank volledig operationeel is" 

2e deel "en in ieder geval niet later dan met ingang van 1 januari 2018." 

 
S&D, Verts/ALE: 

amendement 64 

1e deel "Handelaren mogen enkel energiegerelateerde producten zonder een etiket of een 

etiket met aangepaste schaal verkopen wanneer voor een bepaald product nooit een 

etiket (al dan niet met aangepaste schaal) is vervaardigd en de leverancier van het 

product niet meer actief is op de markt." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 66 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Leveranciers mogen krachtens artikel 3, lid 1, 

onder c) op hun servers technische documentatie, testrapporten of vergelijkbare 

documentatie over de conformiteitsbeoordeling bewaren, als bepaald in punt 2 bis 

van bijlage I, met betrekking tot tests die de leveranciers zelf hebben uitgevoerd. 

Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor de markttoezichthoudende 

autoriteiten en de Commissie." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 72 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(c bis) de Commissie houdt rekening met de 

relevante wetgeving van de Unie en vormen van zelfregulering, zoals vrijwillige 

overeenkomsten, aan de hand waarvan de beleidsdoelstellingen sneller of goedkoper 

kunnen worden gerealiseerd dan met verplichte vereisten." 

2e deel deze woorden 
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5. Europese grens- en kustwacht ***I 

Verslag: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

178 meer dan 40 

leden 

HS - 188, 511, 10 

gehele tekst - bloc nr. 

1 

179dd commissie  +  

bloc nr. 2 1-173 commissie  ↓  

overw 1 174 ENF  -  

179dd commissie  +  

overw 4 175 ENF  -  

179dd commissie  +  

overw 6 176 ENF  -  

179dd commissie  +  

overw 8 177 ENF  -  

179dd commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 483, 181, 48 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 178 
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6. Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ***I 

Verslag: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

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

opmerkingen 

gehele tekst - bloc nr. 

1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

art 2 ter, § 1 4 ENF  -  

art 2 ter, § 1, letter d 5 ENF  -  

art 2 ter, na § 3 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

art 11, § 1 13 EFDD  -  

art 11, § 2 14 EFDD  -  

art 11, § 3 15 EFDD  -  

overw 1 2 ENF  -  

na overw 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 567, 100, 41 
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7. Communautair Bureau voor visserijcontrole ***I 

Verslag: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

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

opmerkingen 

gehele tekst 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 563, 95, 50 

 

8. Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF ***I 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

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

opmerkingen 

Voorstel voor een verordening 

gehele tekst 1 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

Ontwerpwetgevingsresolutie 

na § 1 2 commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 670, 34, 6 

 

 

9. Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: 

bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel 

Verslag: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE HS - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

na § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD HS - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE HS - 160, 506, 43 

na § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 639, 47, 24 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

na § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

na § 25 38 GUE/NGL  -  

na § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

na § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

na § 41 43 GUE/NGL HS + 541, 126, 33  

mondeling 

gewijzigd 

§ 42 12 Verts/ALE HS - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

na § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD HS - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

na § 47 13 Verts/ALE HS - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE HS - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE HS - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE HS + 557, 114, 33 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 48 17 Verts/ALE HS - 77, 582, 42 

na § 49 6 EFDD HS - 135, 553, 14 

§ 51 2S PPE HS - 315, 375, 14 

na § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE HS - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50S GUE/NGL  -  

na § 62 7 EFDD HS - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53S GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

na § 80 9 EFDD HS - 193, 487, 30 

na § 82 10 EFDD HS - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE HS - 150, 501, 55 

na § 86 20 Verts/ALE HS - 106, 569, 25 

na overw C 21 GUE/NGL  -  

na overw E 3 EFDD  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 451, 193, 65 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: amendementen 11 - 20 

S&D: amendementen 1, 2 

GUE/NGL: §§ 6 (2e deel), 20, 44 (1e deel), amendement 43 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 6 

1e deel "is van oordeel dat bij een toetsing van het MFK in 2016 rekening moet worden 

gehouden met een aantal ernstige crises en nieuwe politieke initiatieven, én hun 

respectieve begrotingsgevolgen, die niet konden worden voorzien op het moment dat 

het MFK werd vastgesteld; refereert hier onder andere aan de migratie- en 

vluchtelingencrisis, externe noodsituaties, interne veiligheidskwesties, de crisis in de 

landbouwsector, de financiering van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), de betalingscrisis in de EU-begroting," 

2e deel "aanhoudende hoge werkloosheid, met name onder jongeren, alsook de armoede en 

sociale uitsluiting;" 

3e deel "wijst daarnaast op de recente internationale overeenkomst inzake 

klimaatverandering en de toenemende druk op het ontwikkelingsbeleid; merkt op dat 

voor het financieren van de bijkomende, urgente behoeften op niet eerder geziene 

wijze gebruik moest worden gemaakt van de flexibiliteitsmechanismen en de 

speciale instrumenten van het MFK, aangezien de MFK-plafonds in een aantal 

rubrieken te laag bleken te zijn; is van oordeel dat het MFK de afgelopen twee jaar 

de grenzen van het haalbare heeft bereikt;" 

 
§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bij de politieke en strategische prioriteiten van de 

Unie moet aansluiten en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 44 

1e deel "is de vaste overtuiging toegedaan dat tijdens de herziening van het MFK niet mag 

worden getornd aan de totale begrotingsmiddelen en de vooraf aan de lidstaten 

toegewezen nationale bedragen voor het GLB, met inbegrip van de rechtstreekse 

betalingen; onderstreept bovendien dat moet worden gewaarborgd dat de middelen 

voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij niet worden verlaagd" 

2e deel "om de verwezenlijking van de doelstellingen van de recente hervorming van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid mogelijk te maken;" 

 
§ 76 

1e deel "dringt aan op de invoering van een of meerdere nieuwe eigen middelen, waarbij de 

voorkeur van het Parlement uitgaat naar middelen die rechtstreeks gekoppeld zijn 

aan Europees beleid met een meerwaarde;" 

2e deel "neemt er kennis van dat de Groep op hoog niveau reeds een groot aantal voorstellen 

voor nieuwe eigen middelen de revue heeft laten passeren, zoals een btw-

hervorming, een belasting op financiële transacties, ECB-seigniorage, een hervormd 

EU-emissiehandelsysteem en belasting op koolstof, vervoersheffingen, 

vennootschapsbelasting, elektriciteitsbelasting en digitale belasting; wacht vol 

ongeduld naar de aanbevelingen van de Groep op hoog niveau, teneinde van start te 

kunnen gaan met de voorbereiding van het standpunt van het Parlement op dit punt;" 

3e deel "dringt in dit verband aan op de geleidelijke afschaffing van alle soorten kortingen;" 
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Diversen 

Gabriele Zimmer heeft een mondeling amendement ingediend op amendement 43: 

“wijst op de belangrijke bijdrage die de EU leverde om vrede en verzoening in Ierland aan te 

moedigen, met name via de Peace-programma's, gericht op Noord-Ierland en op de 

aangrenzende graafschappen in het zuiden; merkt op dat de uitslag van het referendum in het 

Verenigd Koninkrijk ernstige gevolgen voor het vredesproces kan hebben, en de integriteit 

van het vredesproces en van het Goede-Vrijdagakkoord ondermijnt; roept de Commissie op 

om door te gaan met de ondersteuning van het vredesproces, door te blijven voorzien in 

financiering voor het Peace-programma;” 
 
 

 

10. Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met 

vergelijkbaar effect (TAXE 2) 

Verslag: Jeppe Kofod en Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

na § 5 6 EFDD HS + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE ES + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 432, 248, 25 

na § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 411, 269, 29 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 490, 183, 32 

2/HS + 419, 255, 31 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 660, 39, 8 

2/HS - 317, 356, 32 

3/HS + 575, 78, 50 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 389, 309, 9 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 391, 311, 5 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 469, 198, 42 

2/HS + 452, 211, 43 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 651, 43, 17 

2/HS - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE HS + 476, 222, 9 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 653, 40, 12 

2/HS - 150, 521, 38 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2/ES + 379, 322, 8 

3 -  

§ 39 25 GUE/NGL HS - 332, 362, 16 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 400, 288, 17 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 453, 233, 15 

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 316, 351, 34 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 332, 362, 11 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 290, 358, 55 

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 464, 216, 27 

2/HS + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 376, 314, 16 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 172, 485, 43 

na § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na § 60 8 EFDD HS - 187, 502, 21 

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 653, 44, 10 

2/HS + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ALDE HS + 316, 183, 201 

4 ENF HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 661, 11, 31 

2/HS + 422, 218, 55 

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

voor overw A 16 GUE/NGL HS - 318, 342, 49 

na overw D 18 GUE/NGL  -  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 652, 26, 29 

2/HS - 319, 324, 60 

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 646, 14, 48 

2/HS + 457, 210, 37 

overweging G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 651, 5, 51 

2/HS + 370, 261, 73 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 645, 11, 50 

2/HS + 399, 264, 38 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw P 9 PPE  +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw T 1 S&D, ALDE HS + 502, 133, 71 

overw W § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 395, 274, 31 

overw AC § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 340, 320, 43 

overw AD § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 588, 71, 46 

2/HS - 340, 345, 14 

overw AF § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 337, 322, 38 

overw AG § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na overw AO 17 GUE/NGL HS - 92, 584, 31 

overw BF 29 GUE/NGL HS - 182, 511, 12 

5 EFDD HS - 243, 445, 13 

overw BG 10 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 514, 68, 125 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, amendement 4 

EFDD: amendementen 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, overwegingen E, F, 

G, H, AC, AD, AF, amendementen 1, 12 

GUE/NGL: amendementen 3, 16, 17, 29 
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Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, overwegingen Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL: § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, overwegingen H, N, Q, AC, 

AF, AG 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 59 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "artikel 116 VWEU of " 

2e deel deze woorden 

 
ALDE: 

§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bijvoorbeeld de c.v./b.v.-constructie die veel 

Amerikaanse bedrijven in Nederland gebruiken" 

2e deel deze woorden 

 
overweging H 

1e deel "overwegende dat investeringsstromen naar offshore financiële centra worden 

geraamd op 72 miljard USD in 2015 en de afgelopen jaren zijn toegenomen door de 

groeiende stroom van multinationale ondernemingen die gevestigd zijn in 

ontwikkelings- en overgangseconomieën, soms in de vorm van round-tripping van 

investeringen; overwegende dat investeringsstromen naar voor een bijzonder doel 

opgerichte entiteiten het merendeel van de offshore-investeringsstromen uitmaken;" 

2e deel "overwegende dat Luxemburg in 2015 de belangrijkste ontvanger was van 

investeringsstromen die verband hielden met voor een bijzonder doel opgerichte 

entiteiten, en dat instromen naar Nederland die verband hielden met voor een 

bijzonder doel opgerichte entiteiten ook opvallend hoog waren in 2015; 

overwegende dat de hardnekkigheid van financiële stromen via financiële 

offshoremechanismen de noodzaak aantoont van meer coherentie in belasting- en 

investeringsbeleid op Europees en wereldwijd niveau;" 

 
S&D: 

§ 38 

1e deel "merkt op dat de afdelingen fiscaal recht en fiscaal onderzoek van openbare 

universiteiten duidelijk verweven zijn met de grote belastingadviesbedrijven, 

hetgeen tot belangenconflicten leidt en afbreuk doet aan de onafhankelijkheid die 

van wetenschappers wordt verwacht; wijst erop dat in de huidige situatie 

belastingadviseurs met behulp van belastinggeld worden opgeleid om 

belastingontduiking te bevorderen; " 

2e deel "verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de onderlinge verwevenheid van de 

academische wereld en de belastingadviesdiensten en daarbij ten minste in te gaan 

op belangenconflicten" 

3e deel "en het gebruik van door de overheid gefinancierde onderwijsinstellingen om 

belastingontduiking door bedrijven te bevorderen;" 

 
§ 48 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "juni" 

2e deel dit woord 
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ECR: 

§ 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in de gehele Unie " en "te heffen " 

2e deel deze woorden 

 
§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bindende EU-" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 22 

1e deel "roept de Commissie op om zo snel mogelijk een gemeenschappelijke EU-definitie 

en -lijst op te stellen van niet-coöperatieve jurisdicties (dat willen zeggen, een 

zwarte lijst van belastingparadijzen), op basis van deugdelijke, transparante en 

objectieve criteria, waaronder de invoering van de aanbevelingen van de OESO, 

maatregelen inzake fiscale transparantie, BEPS-acties en normen voor de 

automatische uitwisseling van inlichtingen, het bestaan van actieve schadelijke 

fiscale praktijken, voordelen die worden verleend aan niet-ingezeten personen of 

rechtspersonen, het ontbreken van vereisten inzake economische substantie, en de 

niet-openbaarmaking van de ondernemingsstructuur van rechtspersonen (waaronder 

trusts, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, enz.) of de eigendom van activa of 

rechten, en is verheugd over de intentie van de Commissie om in de komende zes 

maanden een akkoord te bereiken over een dergelijke lijst; roept de lidstaten op zich 

uiterlijk eind 2016 achter dat akkoord te scharen; is van mening dat er vóór de 

opneming in de lijst een escalatieprocedure moet komen, beginnend met een 

constructieve dialoog met de jurisdictie die tekortkomingen vertoont, om ook een 

preventieve werking te doen uitgaan van het proces; is van mening dat er een 

mechanisme dient te worden gecreëerd om jurisdicties van de lijst te kunnen 

schrappen zodra zij (weer) voldoen; " 

2e deel "is van mening dat deze beoordeling ook de OESO-lidstaten moet omvatten; 

 
§ 27 

1e deel "betreurt dat Andorra en Monaco hebben toegezegd om tegen 2018 over te gaan tot 

de automatische uitwisseling van gegevens, in plaats van in 2017;" 

2e deel "wijst erop dat sommige niet-coöperatieve jurisdicties zoals Andorra voldoen aan de 

normen inzake de uitwisseling van inlichtingen, maar zich bewegen in de richting 

van laagbelastende jurisdicties; is bezorgd dat de overeenkomst ter voorkoming van 

dubbele belasting tussen Andorra en Spanje momenteel geen doeltreffende 

automatische uitwisseling van inlichtingen waarborgt; roept de Commissie op nauw 

toe te zien op de doeltreffende toepassing van de automatische uitwisseling van 

inlichtingen zoals opgenomen in de overeenkomsten die de lidstaten hebben gesloten 

met voormalige of huidige niet-coöperatieve jurisdicties;" 
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§ 36 

1e deel "roept ertoe op de bestaande gedragscodes voor belastingadviseurs te versterken, 

met name om rekening te houden met potentiële belangenconflicten, zodanig dat 

deze op duidelijke en begrijpelijke wijze openbaar worden gemaakt; roept de 

Commissie op een EU-gedragscode voor te stellen waarin is bepaald dat alle 

adviesdiensten mogelijke belangenconflicten op duidelijke en begrijpelijke wijze 

openbaar moeten maken; is van mening dat deze code een 

onverenigbaarheidsregime voor belastingadviseurs moet omvatten, om ervoor te 

zorgen dat zij niet zowel de publieke als de particuliere sector mogen adviseren en 

om andere belangenconflicten te voorkomen;" 

2e deel "dringt er in dit verband bij de Commissie op aan met een voorstel te komen tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014 en Richtlijn 2014/56/EU;" 

 
§ 37 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt daarom het belang van een duidelijke 

scheiding tussen deze diensten;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 47 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wangedrag, waaronder" en "of onrechtmatige" 

2e deel "wangedrag, waaronder" en "of onrechtmatige" 

3e deel "is van mening dat dergelijke onthullingen, die een licht werpen op de omvang van 

belastingontduiking en -ontwijking, en witwaspraktijken, duidelijk in het publieke 

belang zijn, zoals is bewezen bij de recente "LuxLeaks" en "Panama Papers" 

onthullingen, die hebben getoond hoe omvangrijk de overdracht van activa naar 

laagbelastende jurisdicties is;" 

4e deel "wijst erop dat de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens van doorslaggevend 

belang is voor de mogelijkheid tot opsporing en vervolging van 

belastingovertreders;" 

 
§ 84 

1e deel "merkt op dat er verder moet worden gewerkt aan toegang tot de documenten van de 

lidstaten, de Commissie en de Groep gedragscode; benadrukt wederom dat verdere 

analyse van de documenten die reeds aan het Parlement beschikbaar zijn gesteld 

nodig is om de wenselijkheid van verdere politieke maatregelen en 

beleidsinitiatieven te peilen;" 

2e deel "roept de aanstaande enquêtecommissie op deze werkzaamheden voort te zetten en 

een ander formaat aan te nemen dan dat van de bijzondere commissie, meer naar het 

model van een ondervragende commissie, zoals de Public Accounts Committee in 

het VK;" 
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overweging F 

1e deel "overwegende dat de leiders van de G20 in april 2009 actie hebben ondernomen, 

waarbij ze meer specifiek aan offshorejurisdicties hebben gevraagd om minstens 12 

verdragen inzake de uitwisseling van inlichtingen te ondertekenen, met als doel een 

einde te maken aan het tijdperk van het bankgeheim; " 

2e deel "overwegende dat economen de doeltreffendheid van deze maatregelen ernstig in 

twijfel hebben getrokken, door te verklaren dat verdragen hebben geleid tot de 

verplaatsing van bankdeposito's tussen belastingparadijzen, maar geen aanzienlijke 

terugkeer van fondsen met zich hebben meegebracht; overwegende dat er geen 

bewijs is dat portefeuille-investeringen in offshorejurisdicties zijn teruggelopen, ten 

minste tot 2014, ondanks recente internationale inspanningen om de financiële 

transparantie te vergroten; overwegende dat het te vroeg is om te beoordelen of de 

toepassing van automatische uitwisseling van belastinginformatie (Common 

Reporting Standard) deze trend zal kunnen doen keren;" 

 
overweging W 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "binnen en buiten de EU" 

2e deel deze woorden 

 
overweging AD 

1e deel "overwegende dat alle banken die voor de bijzondere commissie zijn verschenen 

officieel hebben ontkend dat ze hun cliënten adviseren belastingen te ontduiken of te 

ontwijken in welke vorm dan ook en dat ze banden hebben met boekhoud- en 

advocatenkantoren voor dat doel;" 

2e deel "overwegende dat banken evenwel vaak juridisch advies vragen aan boekhoud- of 

advieskantoren om contracten die zij aan hun cliënten aanbieden te valideren; 

overwegende dat dit betaald juridisch advies kan worden gebruikt om 

belastingontwijkingsoperaties te dekken en om aantijgingen van opzettelijke fraude 

door de banken te vermijden;" 

 
ECR, PPE: 

§ 3 

1e deel "verzoekt de lidstaten en de Commissie aanvullende wetgevingsvoorstellen inzake 

ontwijking van vennootschapsbelasting vast te stellen, aangezien de lidstaten ruimte 

hebben om hun regels tegen misbruik aan te scherpen teneinde grondslaguitholling 

tegen te gaan; betreurt het ten zeerste dat de lidstaten de aanbevelingen van het 

Parlement in geen enkele werkgroep van de Raad hebben besproken" 

2e deel "en niet hebben gereflecteerd op de inbreuk op hun verplichting uit hoofde van het 

Verdrag om loyaal samen te werken, in de zin dat ze agressieve belastingontwijking 

en belastingontduiking in andere lidstaten mogelijk maken;" 

 
§ 16 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onrechtmatige of" 

2e deel deze woorden 

 
§ 19 

1e deel "verzoekt de Commissie duidelijke wetgeving vast te stellen inzake de definitie van 

"economische substantie", "waardecreatie" en "permanente vestiging", met het oog 

op het aanpakken van met name brievenbusfirma's;" 

2e deel "verzoekt de lidstaten om voor de terugvordering van door criminele activiteiten 

verkregen activa of onrechtmatig verkregen winsten de bewijslast om te keren;" 
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§ 23 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om vrijhandelsovereenkomsten" en "op te 

schorten", en "onrechtmatige" en "onrechtmatige" 

2e deel "om vrijhandelsovereenkomsten" en "op te schorten" 

3e deel "onrechtmatige" en "onrechtmatige" 

 
§ 77 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "openbaar" 

2e deel dit woord 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1e deel "betreurt dat veel van de gehoorde multinationale ondernemingen 

belastingontwijkingspraktijken en agressieve fiscale planning niet krachtig hebben 

veroordeeld; benadrukt dat multinationale ondernemingen op eenvoudige wijze 

kunstmatige leningen tussen bedrijven van dezelfde groep kunnen verstrekken in het 

kader van agressieve fiscale planning;" 

2e deel "benadrukt dat de voorkeur voor dergelijke schuldfinanciering ten koste gaat van de 

belastingbetalers en van de financiële stabiliteit; verzoekt de lidstaten derhalve om 

de fiscale ongelijkheid tussen eigen en vreemd vermogen in hun respectieve 

belastingwetgeving weg te nemen;" 

 
§ 18 

1e deel "is ingenomen met de mededeling over een externe strategie voor effectieve 

belastingheffing, waarin de Europese Investeringsbank (EIB) wordt gevraagd om 

vereisten voor goed bestuur om te zetten in haar overeenkomsten met alle 

geselecteerde financiële tussenpersonen; verzoekt de EIB een nieuw beleid voor 

verantwoordelijke belastingheffing op te stellen, uitgaande van de evaluatie van haar 

beleid met betrekking tot niet-coöperatieve jurisdicties die in 2016 werd uitgevoerd, 

in nauwe dialoog met het maatschappelijk middenveld;" 

2e deel "verzoekt de EIB zowel directe financiering als financiering via tussenpersonen 

afhankelijk te stellen van de openbaarmaking van fiscaal relevante gegevens per 

land overeenkomstig de RKV IV-bepaling voor kredietinstellingen alsook van de 

openbaarmaking van informatie over de uiteindelijke begunstigden;" 

3e deel "wijst er nogmaals op dat de EIB haar activiteiten inzake zorgvuldigheid moet 

versterken om de kwaliteit van de informatie over uiteindelijke begunstigden te 

verbeteren en op doeltreffender wijze te voorkomen dat transacties plaatsvinden met 

financiële tussenpersonen die negatief scoren op het gebied van transparantie, 

fraude, corruptie, georganiseerde misdaad, witwassen van geld en activiteiten die 

schadelijke sociale en milieugevolgen hebben, of die zijn geregistreerd in offshore 

financiële centra of belastingparadijzen en gebruikmaken van agressieve 

belastingontwijkingspraktijken;" 
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§ 29 

1e deel "merkt op dat octrooi-, kennis- en O&O-boxen tot dusver minder doeltreffend dan 

verwacht zijn gebleken voor het stimuleren van innovatie in de Unie; betreurt dat zij 

in plaats daarvan door mno's worden gebruikt voor winstverschuiving door middel 

van constructies voor agressieve fiscale planning, zoals de bekende "Double Irish 

with a Dutch Sandwich"; is van mening dat octrooiboxen niet geschikt en 

ondoeltreffend zijn voor het behalen van economische doelstellingen; benadrukt dat 

O&O kan worden bevorderd aan de hand van bredere beleidsmaatregelen die 

innovatie op de lange termijn en onafhankelijk onderzoek bevorderen, en door 

middel van subsidies die voorrang moeten krijgen boven octrooiboxen, aangezien 

het risico op misbruik voor belastingontwijking bij subsidies kleiner is; merkt op dat 

de koppeling tussen octrooiboxen en O&O-activiteiten vaak willekeurig is en dat de 

huidige modellen leiden tot een "race to the bottom" wat betreft de effectieve 

belastingafdracht van mno's;" 

2e deel "roept de lidstaten op uiterlijk tegen 2021 de bestaande octrooiboxen uit te faseren 

en nieuwe octrooiboxen te verbieden;" 

 
overweging E 

1e deel "overwegende dat de Panama Papers ons eraan hebben herinnerd dat de kwestie van 

belastingontwijking verder gaat dan multinationale ondernemingen, sterk verbonden 

is met criminele activiteiten en dat de offshorerijkdom op ongeveer 10 triljoen USD 

wordt geraamd;" 

2e deel "overwegende dat meer dan 2,5 triljoen USD offshorerijkdom zich in Zwitserland 

bevindt;" 

 
overweging G 

1e deel "overwegende dat volgens inlichtingen die zijn verstrekt door de Bank voor 

Internationale Betalingen, grensoverschrijdende deposito's in offshorecentra tussen 

2008 en 2015 gemiddeld met 2,81 % per jaar zijn toegenomen, terwijl ze elders in de 

wereld slechts met 1,24 % zijn toegenomen;" 

2e deel "overwegende dat de belangrijkste offshore financiële centra in termen van 

buitenlandse deposito's zijn: de Kaaimaneilanden (663 miljard USD), Luxemburg 

(360 miljard USD), Zwitserland (137 miljard USD), Hongkong (125 miljard USD), 

Singapore (95 miljard USD), Bermuda (77 miljard USD), Panama (67 miljard USD), 

Jersey (58 miljard USD) en de Bahama's (55 miljard USD); overwegende dat 

grensoverschrijdende deposito's in Europese belastingparadijzen zoals Andorra, 

Gibraltar, Liechtenstein en Zwitserland de voorbije jaren zijn afgenomen of 

gestagneerd, wat doet vermoeden dat de offshoreactiviteiten zijn verplaatst naar 

andere jurisdicties en dat de offshoresector is hertekend als gevolg van een 

toenemend aantal bilaterale overeenkomsten inzake belastinginformatie;" 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "roept de lidstaten op hun huidige wetgeving inzake 

de bescherming van klokkenluiders te herzien en daarbij in de mogelijkheid te 

voorzien om van vervolging af te zien in gevallen waarin klokkenluiders het 

publieke belang hebben gediend;" 

2e deel deze woorden 
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§ 64 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en dit moet beoordelen", "moet waarborgen dat er 

geen schadelijke nieuwe fiscale maatregelen door lidstaten worden uitgevoerd", en 

"is van mening dat dit centrum ook als contactpunt voor klokkenluiders kan dienen 

indien lidstaten en nationale belastingdiensten niet handelen naar aanleiding van de 

bekendmaking van belastingontduiking en -ontwijking of de zaak niet passend 

onderzoeken; meent dat een dergelijk centrum kennis op EU- en nationaal niveau 

zou kunnen combineren en de belastingbetaler zou kunnen ontzien;" 

2e deel "en dit moet beoordelen" en "moet waarborgen dat er geen schadelijke nieuwe 

fiscale maatregelen door lidstaten worden uitgevoerd" 

3e deel "is van mening dat dit centrum ook als contactpunt voor klokkenluiders kan dienen 

indien lidstaten en nationale belastingdiensten niet handelen naar aanleiding van de 

bekendmaking van belastingontduiking en -ontwijking of de zaak niet passend 

onderzoeken; meent dat een dergelijk centrum kennis op EU- en nationaal niveau 

zou kunnen combineren en de belastingbetaler zou kunnen ontzien;" 
 

 

 

11. Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 

Ontwerpresoluties: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-
0861/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-0851/2016  

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

na § 10 1 Verts/ALE HS - 133, 504, 66 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 597, 73, 38 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming (GR-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 13 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op het vlak van beveiliging (de noodzaak om in de 

hele EU te beschikken over hetzelfde niveau van ICT-infrastructuur); is voorstander 

van een harmonisatie van de structuren voor ICT-beveiliging" 

2e deel deze woorden 
 

 

12. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 

Ontwerpresoluties: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-

0895/2016, B8-0896/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-0885/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

voor § 1 12 ENF HS - 104, 541, 56 

na § 1 20 GUE/NGL HS - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL HS - 137, 497, 64 

§ 2, streepje 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

na § 5 13 ENF HS - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL HS - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL HS - 134, 508, 58 

na § 7 29 GUE/NGL HS - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL HS - 192, 330, 170 

na § 8 26 GUE/NGL HS - 112, 545, 46 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

na § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL HS - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

na § 12 14 ENF HS - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  

na § 15 15 ENF HS - 68, 612, 20 

na § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

na § 17 32 GUE/NGL HS - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL HS - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL HS - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

na § 29 16 ENF HS - 94, 544, 52 

§ 30, inleidend 

gedeelte 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 30, streepje 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 600, 61, 44 

2/HS + 427, 178, 79 

§ 30, streepje 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 30, streepje 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 30, streepje 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 607, 70, 24 

2/HS + 506, 170, 19 

§ 30, streepje 6 5 Verts/ALE  -  

na § 30 46 GUE/NGL HS - 94, 558, 51 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 535, 135, 36 

§ 34, streepje 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 459, 164, 77 

§ 34, streepje 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 515, 150, 36 

na § 35 22 GUE/NGL HS - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 43 31 GUE/NGL ES - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL HS - 208, 271, 224 

§ 48 8 Verts/ALE HS - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

na overw A 17 GUE/NGL  -  

overw B 10 Verts/ALE  -  

na overw B 18 GUE/NGL  -  

na overw C 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 417, 209, 78 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: amendementen 12 - 16, eindstemming 

Verts/ALE: § 30, streepjes 1, 4, amendement 8 

ECR: §§ 20 (2e deel), 32 (2e deel), 34, streepje 1 (2e deel) streepje 4 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 30, streepje 2, § 37 

ALDE: § 30, streepje 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 20 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "afdwingbare" 

2e deel dit woord 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "moet werken aan een verplichte 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting," 

2e deel deze woorden 

 
§ 34, streepje 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door een versterking van echte eigen middelen of 

de invoering van nieuwe middelen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 34, streepje 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te verhogen" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1e deel "verzoekt de Commissie meer maatregelen voor te stellen ter bevordering van 

onderzoek en ontwikkeling, innovatie, culturele diversiteit en creativiteit, die de 

belangrijkste drijvende krachten zijn voor het aanzwengelen van de 

werkgelegenheid, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de toegang van 

bedrijven -en met name kmo's- tot kapitaal van vitaal belang is voor het stimuleren 

van de ontwikkeling en vervaardiging van nieuwe producten en diensten in zowel 

traditionele als opkomende sectoren" 

2e deel "en een doeltreffende bescherming van de intellectuele eigendomsrechten;" 

 
§ 30, inleidend gedeelte 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "als een geopolitieke speler" 

2e deel deze woorden 

 
§ 30, streepje 1 

1e deel "stabiliteit en welvaart bevorderen in de buurlanden van de EU, via initiatieven ter 

bevordering van ontwikkeling, democratie, goed bestuur en de rechtsstaat, door 

civiele conflictpreventie en verzoeningsmaatregelen" en "te versterken" 

2e deel "en activiteiten in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid" en ", met passende betrokkenheid van de NAVO, die voor de landen 

die er lid van zijn de grondslag en het instrument van hun collectieve defensie blijft;" 
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§ 30, streepje 4 

1e deel "het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking doeltreffender blijven maken en 

blijven zorgen voor een betere coördinatie en samenhang met andere instrumenten 

van het extern optreden van de EU;" 

2e deel "coherentie en consistentie tussen ontwikkelings- en veiligheidsbeleid blijven 

waarborgen, aangezien de beleidsmaatregelen op deze gebieden onderling 

verbonden, onderling afhankelijk en wederzijds versterkend zijn;" 

 
ALDE: 

§ 37 

1e deel "is van mening dat de Commissie haar toezicht op schulden, tekorten en macro-

economische onevenwichtigheden consequent moet verbeteren zodanig dat het 

stabiliteits- en groeipact wordt nageleefd en dat economische groei en 

werkgelegenheid worden gestimuleerd," 

2e deel ", met meer aandacht voor de begrotingssituatie van de eurozone als geheel;" 

 
§ 39 

1e deel "dringt aan op een nauwere coördinatie van het economisch beleid om de 

investeringskloven in de eurozone aan te pakken en hervormingsinspanningen te 

versterken, teneinde het concurrentievermogen te vergroten" 

2e deel "en de vraag te ondersteunen;" 
 

Diversen 

Eleonora Forenza en Patrick Le Hyaric (GUE/NGL-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

ontwerpresolutie B8-0886/2016 
 

 

13. Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te 

hervatten 

Ontwerpresoluties: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie GOR-B8-0853/2016  

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

na § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

HS - 157, 496, 40 

na overw I 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

na overw N 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

HS - 167, 478, 55 
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Betreft am nr. Van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 610, 11, 77 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 2, 3, eindstemming (GR-B8-0853/2016) 
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14. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de 

Europese Investeringsbank wat betreft Belarus 

Ontwerpresoluties: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming 

van de ontwerpresolutie) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0869/2016 (EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 108, 428, 158 

Ontwerpresolutie B8-0870/2016  

(ECR, ALDE, Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 278, 129, 285 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: eindstemming (B8-0870/2016) 
 

 

15. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het 

minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva 

Ontwerpresolutie: B8-0868/2016 (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de 
ontwerpresolutie) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0868/2016  

(Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 137, 488, 57 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: Eindstemming 

 


