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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. Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van 

personen (toetreding van Kroatië) *** 

Aanbeveling: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid *** 

Aanbeveling: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Technische voorschriften voor binnenschepen ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

goedgekeurd 

 

 

 

4. Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-

staten *** 

Aanbeveling: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 417, 216, 66 
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5. Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de 

visserij 

Ontwerpresolutie: B8-0976/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0976/2016  

(commissie EMPL) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

 

6. Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, 

zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie 

Ontwerpresoluties: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0865/2016  

(ENF-Fractie) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 82, 567, 47 

Ontwerpresolutie B8-0977/2016  

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 534, 146, 22 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 545, 113, 39 

na § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL HS - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 245, 279, 169 

visum 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging K § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

HS - 251, 284, 157 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 546, 113, 32 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overweging Y 2 GUE/NGL HS - 183, 342, 177 

overweging Z § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 31, 662, 6 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 160, 29 

Ontwerpresolutie B8-0978/2016  

(ECR-Fractie) 

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 3, 5, 6 

ENF: eindstemming over de ontwerpresoluties B8-0865/2016, B8-0977/2016, 

B8-0978/2016 

ECR: amendementen 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: §§ 7, 8 (2e deel), overw W, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: streepjes 2, 12, 13, § 6, overw H, K 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 3 

1e deel "geeft uiting aan zijn teleurstelling en bezorgdheid dat er tot dusver geen compromis 

is gevonden en dat er geen gevolg is gegeven aan de aanbevelingen van de 

Commissie van Venetië van 11 maart 2016;" 

2e deel "betreurt ook dat de Poolse regering weigert alle uitspraken van het Constitutioneel 

Hof te publiceren, inclusief die van 9 maart 2016 en 11 augustus 2016;" 

 
§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de vastbeslotenheid van de Commissie om" 

2e deel deze woorden 

 
§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "inclusief vrouwenrechten" 

2e deel deze woorden 

 
overweging A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waaronder de rechten van personen die tot een 

minderheid behoren" 

2e deel deze woorden 
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overweging C 

1e deel "overwegende dat de EU functioneert op grond van de veronderstelling van 

wederzijds vertrouwen dat de lidstaten zich schikken naar democratie, de rechtsstaat 

en de grondrechten, als vervat in het EVRM" 

2e deel "en in het Handvest van de grondrechten" 

 
overweging J 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en gezien de geringe vooruitgang in het oplossen 

van de constitutionele crisis door de Poolse regering" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

overweging Z 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat de houtkap in het Białowieża-

woud in mei van start is gegaan;" en "de houtkap in" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Bart Staes (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0977/2016. 
 

 

7. De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context 

Verslag: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 521, 151, 32 

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 479, 152, 70 

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 527, 159, 20 

overweging M 1 rapporteur  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 596, 59, 49 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 50 (2e deel), 61 (2e deel), 64 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 34 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en eetgewoonten" 

2e deel deze woorden 

 
§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "merkt op dat de afgifte van langlopende visa met 

meerdere binnenkomsten, in plaats van kortlopende visa, de beste manier zijn om 

irreguliere migratie, onder meer door smokkel en mensenhandel, terug te dringen;" 

2e deel deze woorden 
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GUE/NGL: 

§ 27 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vrijhandels-", "(DCFTA)", "over de diepe en brede 

vrijhandelsovereenkomst" en "op basis van de optimale praktijken die in 

vergelijkbare onderhandelingen zijn toegepast" 

2e deel deze woorden 

 
§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is verheugd dat er een nieuwe investeringscode is 

vastgesteld, die tot stabiele regelgeving en de facilitering van investeringen en 

hervormingen moet leiden;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 43 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door de niet-gekapitaliseerde bancaire sector te 

hervormen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 50 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals Hedayah" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en om de sluiting van een 

terugnameovereenkomst" 

2e deel deze woorden 
 

 

8. Sociale dumping in de EU 

Verslag: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF  -  

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 652, 29, 22 

2/HS + 513, 183, 5 

3/HS + 501, 180, 22 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 571, 118, 13 

2/HS + 514, 158, 28 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 653, 10, 42 

2/HS + 525, 140, 33 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 302, 373, 28 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 643, 36, 25 

2/HS + 381, 301, 22 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 369, 294, 44 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 652, 35, 19 

2/HS + 369, 299, 28 

3/HS + 543, 114, 43 

4/HS + 539, 115, 45 

5/HS + 547, 123, 26 

6/HS + 539, 137, 26 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 609, 30, 66 

2/HS + 450, 217, 31 

3/HS + 514, 160, 26 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_NL.doc 10 PE 588.682 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 612, 78, 12 

2/HS + 359, 311, 31 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 631, 69, 3 

2/HS + 474, 206, 15 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 336, 367, 2 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 314, 384, 0 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 628, 71, 1 

2/HS + 510, 184, 4 

3/HS + 419, 261, 14 

4/HS + 526, 164, 5 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 545, 153, 7 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 380, 295, 25 

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 365, 310, 26 

2/ES - 302, 394, 5 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 158, 383, 156 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 359, 304, 39 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 680, 15, 6 

2/HS + 518, 81, 92 

3/HS + 464, 196, 38 

4/HS + 551, 115, 25 

5/HS + 557, 114, 27 

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS - 301, 373, 22 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 393, 294, 11 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 650, 21, 27 

2/HS + 523, 129, 35 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 598, 56, 42 

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 423, 267, 10 

overweging A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 666, 30, 3 

2/HS + 545, 140, 6 

overweging D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 577, 116, 10 

2/HS + 531, 136, 9 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overweging P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 631, 63, 7 

2/HS - 318, 369, 12 

3/HS - 307, 382, 8 

overweging Aa § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overweging Ad § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 529, 99, 69 

2/HS + 515, 107, 71 

stemming: resolutie van de commissie EMPL 

(gehele tekst) 

HS + 458, 199, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 52, 56, overw P 

PPE: §§ 8 (2de deel), 13 (2de deel), 22 (2de deel), 49 en 53 (2de deel) 

S&D: §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, overw A, D, P, Ad 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, overw P 

S&D: §§ 44, 59, overw Aa 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

overweging P 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "meest ontwikkelde en gedetailleerde" en "en 

derhalve op gelijke voet gesteld moet worden met vrij verkeer opdat een tastbare 

toegevoegde waarde kan ontstaan voor alle Europese burgers" 

2e deel "meest ontwikkelde en gedetailleerde" 

3e deel "en derhalve op gelijke voet gesteld moet worden met vrij verkeer opdat een tastbare 

toegevoegde waarde kan ontstaan voor alle Europese burgers" 

 
overweging Ad 

1e deel "overwegende dat de voorzitter van de Commissie heeft gezegd dat gelijk werk op 

dezelfde plek op gelijke wijze moet worden beloond;" 

2e deel "overwegende dat dit beginsel en de toepassing ervan juridisch moeten wordt 

verduidelijkt;" 
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§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Europese en nationale" en "is van oordeel dat de 

praktijken en situaties in kwestie gevolgen kunnen hebben ten aanzien van drie 

aspecten:  

– het economische aspect: het gebruik, door bepaalde economische actoren, van 

illegale praktijken, zoals zwartwerk, of misbruikpraktijken, zoals 

schijnzelfstandigheid, kunnen tot aanzienlijke marktverstoringen leiden die nadelig 

zijn voor bonafide bedrijven, met name voor kmo’s;  

– het sociale aspect: sociale dumping kan leiden tot discriminatie en oneerlijke 

behandeling van werknemers in de EU, en verhinderen dat zij effectief gebruik 

kunnen maken van hun sociale en arbeidsrechten, waaronder ten aanzien van 

betaling en op het vlak van sociale bescherming;  

– financiële en budgettaire aspecten: de niet-betaling van socialezekerheidspremies 

en belastingen als gevolg van sociale dumping vormt een bedreiging voor de 

financiële houdbaarheid van de socialezekerheidsstelsels en de overheidsfinanciën 

van de lidstaten;" 

2e deel "Europese en nationale" 

3e deel "is van oordeel dat de praktijken en situaties in kwestie gevolgen kunnen hebben ten 

aanzien van drie aspecten:  

– het economische aspect: het gebruik, door bepaalde economische actoren, van 

illegale praktijken, zoals zwartwerk, of misbruikpraktijken, zoals 

schijnzelfstandigheid, kunnen tot aanzienlijke marktverstoringen leiden die nadelig 

zijn voor bonafide bedrijven, met name voor kmo’s;  

– het sociale aspect: sociale dumping kan leiden tot discriminatie en oneerlijke 

behandeling van werknemers in de EU, en verhinderen dat zij effectief gebruik 

kunnen maken van hun sociale en arbeidsrechten, waaronder ten aanzien van 

betaling en op het vlak van sociale bescherming;  

– financiële en budgettaire aspecten: de niet-betaling van socialezekerheidspremies 

en belastingen als gevolg van sociale dumping vormt een bedreiging voor de 

financiële houdbaarheid van de socialezekerheidsstelsels en de overheidsfinanciën 

van de lidstaten;" 

 
§ 24 

1e deel "dringt aan op intensivering van de controles met betrekking tot het naleven van 

werk-, beschikbaarheids-, rij- en rusttijden in alle relevante sectoren, zoals 

bouwnijverheid, gastronomie, geneeskunde en vervoer," 

2e deel "en op de consequente bestraffing van ernstige overtredingen;" 

 
GUE/NGL: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "te zorgen voor gelijke randvoorwaarden en eerlijke 

concurrentie in de hele EU, en"; 

2e deel deze woorden 

 
§ 7 

1e deel "benadrukt de noodzaak om de actie tegen inbreuken op de sociale rechten te 

complementeren met de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking," 

2e deel "teneinde eerlijke concurrentie en gelijke randvoorwaarden voor het bedrijfsleven te 

garanderen;" 
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§ 48 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in haar specifieke aanbevelingen aan de lidstaten 

in het kader van het Europees semester" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 8 

1e deel "merkt op dat het bij de niet-inachtneming van de detacheringsregels heel vaak gaat 

om het helemaal niet of op onjuiste wijze melden van de detachering;" 

2e deel "beveelt aan verplicht te stellen dat in alle lidstaten in het geval van een detachering 

ten laatste bij het begin van de dienstverlening een verklaring wordt opgesteld en dat 

deze verklaringen in een Europees register worden opgenomen, hetgeen de 

raadpleging van de verklaringen ten goede zou komen, de coördinatie tussen de 

lidstaten zou helpen en iets zou doen aan de bestaande juridische onzekerheden als 

gevolg van de verschillen tussen de procedures en de documenten in de lidstaten;" 

 
§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "maar ook traditionele detacheringssectoren, zoals 

de vleesverwerkende industrie en de vervoerssector" 

2e deel deze woorden 

 
§ 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waaronder een verbod op de dienstverlening in het 

geval van een ernstige inbreuk op de detacheringswetgeving of de toepasselijke 

collectieve overeenkomsten;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en vraagt de Commissie om specifieke 

aanbevelingen op basis van indicatoren betreffende het bestaan van een 

arbeidsbetrekking op basis van IAO-Aanbeveling nr. 198 inzake dit aspect, onder 

uitsluiting van discriminatie van daadwerkelijke zelfstandigen met een klein aantal 

klanten; beklemtoont dat het belangrijk is toezicht uit te oefenen op de arbeidsstatus 

van bijvoorbeeld piloten en treinmachinisten, en op hun arbeidsbetrekking met de 

ondernemingen waarvoor zij werken;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 53 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor het versterken van de duurzaamheid van de 

economische en monetaire unie als geheel" 

2e deel deze woorden 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van een instrument dat ondernemingen een meer 

gestoffeerde zorgverplichting oplegt en hiervoor aansprakelijk stelt ten aanzien van 

zowel hun dochterondernemingen, als hun onderaannemers in derde landen, 

teneinde" 

2e deel deze woorden 
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overweging A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "overwegende dat de toenemende trend van 

outsourcing en onderaanneming mogelijkheden creëert voor het misbruiken of 

omzeilen van de bestaande arbeids- en sociale wetgeving;" 

2e deel deze woorden 

 
overweging D 

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

2e deel dit woord 

 
ALDE, PPE: 

§ 18 

1e deel "vraagt de Commissie de toepassing van Richtlijn 2014/67/EU en de 

doeltreffendheid van het Platform voor de bestrijding van zwartwerk bij het 

aanpakken van het verschijnsel van brievenbusmaatschappijen gedetailleerd tegen 

het licht te houden, en dit in concreto door breder de hand te houden aan het beginsel 

dat elke onderneming één hoofdkantoor moet hebben en erop toe te zien dat in het 

geval van het vrij verlenen van diensten met gebruikmaking van gedetacheerde 

werknemers elke dienstverlener in de lidstaat van vestiging een 'substantiële 

activiteit' uitoefent en derhalve daadwerkelijk een onderneming is; herinnert aan het 

belang van een substantiële activiteit van de ondernemingen in hun lidstaat van 

oorsprong als bepalend element voor de detachering;" zonder de woorden "en dit in 

concreto door breder de hand te houden aan het beginsel dat elke onderneming één 

hoofdkantoor moet hebben" 

2e deel "en dit in concreto door breder de hand te houden aan het beginsel dat elke 

onderneming één hoofdkantoor moet hebben" 

3e deel "herinnert eraan dat de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het 

Parlement het voorstel voor éénpersoonsvennootschappen heeft verworpen" 

4e deel "met als argument dat sommige van de voorgestelde bepalingen de oprichting in de 

hand zouden kunnen werken van entiteiten met sociale en economische 

schijnactiviteiten die zich niet houden aan hun wettelijke en uit overeenkomsten 

voortvloeiende verplichtingen, en tot een verlies van belastinginkomsten te belope 

van miljarden euros zouden kunnen leiden" 

5e deel "vraagt de Commissie na te denken over een voorstel voor een transparante en 

gemakkelijk toegankelijke lijst van alle ondernemingen in de EU en het verplichte 

gebruik van de EESSI;" zonder de woorden "de Commissie na te denken over een 

voorstel voor een transparante en gemakkelijk toegankelijke lijst van alle 

ondernemingen in de EU en" 

6e deel "de Commissie na te denken over een voorstel voor een transparante en gemakkelijk 

toegankelijke lijst van alle ondernemingen in de EU en" 
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§ 22 

1e deel "wijst op de problemen met Richtlijn 96/71/EG en de toepassing daarvan; wijst erop 

dat het belangrijk is deze problemen aan te pakken, teneinde goede 

arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de rechten van werknemers en gelijke 

randvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers en plaatselijke ondernemingen in 

het land van ontvangst te waarborgen, hetgeen met name belangrijk is voor kmo's; 

dringt aan op eerbiediging van de termijn voor de inwerkingtreding van Richtlijn 

2014/67/EU; neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor herziening van 

Richtlijn 96/71/EG middels een beperking van de detacheringsperiodes, de opname 

van bepalingen betreffende beloning en de vaststelling van arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, teneinde te komen tot eerbiediging van het beginsel van gelijke 

behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit, dat sinds de 

oprichtingsverdragen vastgelegd is in de EU-wetgeving; hamert erop dat de regels 

inzake detachering helder, proportioneel en gerechtvaardigd moeten zijn;" zonder de 

woorden "neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor herziening van 

Richtlijn 96/71/EG middels een beperking van de detacheringsperiodes, de opname 

van bepalingen betreffende beloning en de vaststelling van arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, teneinde te komen tot eerbiediging van het beginsel van gelijke 

behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit, dat sinds de 

oprichtingsverdragen vastgelegd is in de EU-wetgeving;" 

2e deel "neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor herziening van Richtlijn 

96/71/EG middels een beperking van de detacheringsperiodes, de opname van 

bepalingen betreffende beloning en de vaststelling van arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, teneinde te komen tot eerbiediging van het beginsel van gelijke 

behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit, dat sinds de 

oprichtingsverdragen vastgelegd is in de EU-wetgeving;" 

3e deel "benadrukt dat de collectieve overeenkomsten en de systemen voor de betrekkingen 

tussen werkgevers en werknemers van het gastland moeten worden geëerbiedigd;" 

 
§ 52 

1e deel "beschouwt een fatsoenlijke salariëring belangrijk voor de sociale cohesie en het 

handhaven van een productieve economie;" 

2e deel "dringt aan op eerbiediging en bevordering van het concept 'collectieve 

onderhandelingen'; beveelt ook aan om, met terdege inachtneming van de praktijken 

in elke lidstaat en na raadpleging van de sociale partners, loonondergrenzen vast te 

stellen in de vorm van een nationaal minimumloon" 

3e deel "en er daarbij naar te streven, in voorkomend geval, geleidelijk uit te komen op ten 

minste 60% van het respectieve gemiddelde nationale salaris," 

4e deel "teneinde buitensporige loonverschillen te vermijden, de geaggregeerde vraag en het 

economisch herstel aan te zwengelen, en tot opwaartse sociale convergentie bij te 

dragen;" zonder het woord "opwaartse" 

5e deel "opwaartse" 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "na te denken over de oprichting van een Europees 

agentschap voor wegvervoer," 

2e deel deze woorden 
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ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is tegen elke verdere liberalisering van cabotage 

zolang de tenuitvoerlegging van het huidige wetgevingskader niet is versterkt" en 

"de richtlijn gecombineerd vervoer (Richtlijn 92/106/EEG) te herzien om" 

2e deel "is tegen elke verdere liberalisering van cabotage" 

3e deel "zolang de tenuitvoerlegging van het huidige wetgevingskader niet is versterkt" 

4e deel "de richtlijn gecombineerd vervoer (Richtlijn 92/106/EEG) te herzien om" 
 

 

9. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten 

voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten (PRIIP's) 

Ontwerpresolutie B8-0974/2016  

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0974/2016  

(commissie ECON) 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 602, 4, 12 

 

Diversen 

Pervenche Berès diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 4: 

"4. vraagt de Commissie te overwegen uitstel voor te stellen van de datum waarop Verordening (EU) 

nr. 1286/2014 van kracht wordt zonder enig andere bepaling van niveau 1 te veranderen, met het oog 

op een soepele invulling van de in de Verordening en de gedelegeerde verordening genoemde 

vereisten, en te zorgen dat niveau 1 niet van kracht wordt zolang er niet eerst technische 

reguleringsnormen gelden;" 

 


