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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. De toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 

burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 641, 3, 17 

 

 

2. De toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 

betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van 

kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 642, 4, 17 

 

 

3. De toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 

1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van 

kinderen * 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 649, 4, 17 

 

 

4. Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en 

voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie: B8-1042/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016  

(Commissie DEVE) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

na § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

na § 6 8 GUE/NGL HS + 374, 284, 15 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2/ES + 334, 233, 102 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 23 9 GUE/NGL ES + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL HS + 358, 287, 27 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

na § 30 11 GUE/NGL so   

1/HS - 204, 434, 25 

2/ES + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL HS + 361, 252, 57 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 33 14 GUE/NGL  -  

na overw C 1 Verts/ALE ES + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

overweging G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 350, 297, 29 

overweging M 4 GUE/NGL HS - 292, 353, 29 

overweging V § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 357, 300, 17 

stemming: resolutie (als geheel) ES + 450, 213, 13 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: Amendementen 4, 8, 10, 11, 12 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE, ECR: overweging V 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de essentiële rol die de particuliere sector kan 

spelen om de voedselzekerheid te verbeteren en specifiek op voeding gerichte 

interventies naar een hoger niveau te tillen" 

2e deel deze woorden 

 
PPE: 

§ 13 

1e deel "betreurt dat het EU-beleid inzake biobrandstoffen speculatie op landbouwgrond 

aanmoedigt, in het bijzonder op de meest vruchtbare grond in de buurt van havens of 

wegen;" 

2e deel "dringt er bij de EU op aan om, in overeenstemming met het beginsel van 

samenhang in het ontwikkelingsbeleid, overheidsstimulansen voor de productie van 

biobrandstoffen op basis van gewassen weg te nemen;" 
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§ 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in de aanloop naar de tweede voedingstop op hoog 

niveau die in augustus 2016 zal plaatsvinden in Brazilië" 

2e deel deze woorden 

 
overweging G 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op de Nutrition for Growth-top in 2013" 

2e deel deze woorden 

 
S&D: 

amendement 11 

1e deel "dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan geen steun te verlenen aan privatisering 

van zaaigoed via IER-clausules in economische partnerschapsovereenkomsten of 

handelsakkoorden met ontwikkelingslanden;" 

2e deel "wijst op het belang van samenwerking met landbouwers op het gebied van 

betaalbare, aan plaatselijke omstandigheden aangepaste, verbeterde soorten 

gewassen, en op het belang van ontwikkeling van een veerkrachtige en flexibele 

productiecapaciteit voor zaaigoed, die in binnenlandse handen is, autonoom is en 

voor haar voortbestaan niet afhankelijk is van externe financiering;" 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1e deel "herinnert eraan dat voedselsoevereiniteit van het allergrootste belang is om de 

toegang van mensen tot land te waarborgen," 

2e deel "wijst erop dat landroof ten gevolge van grootschalige landaankopen in 

ontwikkelingslanden een nieuwe bedreiging vormt voor de voedselveiligheid en de 

voeding; verzoekt de Commissie om concrete maatregelen tegen landroof te nemen 

en een actieplan uit te werken om landroof tegen te gaan en een effectieve 

tenuitvoerlegging van de FAO-richtsnoeren inzake landbezit te verzekeren;" 

 
§ 27 

1e deel "wijst erop dat al het EU-beleid moet stroken met het beginsel van samenhang in het 

ontwikkelingsbeleid; verzoekt daarom om binnen het handels- en 

ontwikkelingsbeleid van de EU de politieke en economische beleidsruimte van 

ontwikkelingslanden te eerbiedigen zodat zij de nodige beleidsmaatregelen kunnen 

treffen ter bevordering van duurzame ontwikkeling en een waardig leven voor hun 

bevolking," 

2e deel "onder meer via voedselsoevereiniteit;" 
 

 

5. Europees openbaar ministerie en Eurojust 

Ontwerpresolutie: B8-1054/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1054/2016  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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6. Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente 

Caterpillar- en Alstom-zaken 

Ontwerpresoluties: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-

1057/2016, B8-1058/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1051/2016  

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

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 636, 12, 28 

2/ES + 602, 40, 22 

na § 1 13 GUE/NGL HS - 314, 315, 44 

na § 2 14 GUE/NGL HS - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL HS - 295, 348, 29 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 601, 64, 6 

2/ES + 514, 146, 16 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 647, 26, 7 

2/ES + 624, 38, 18 

3/ES + 592, 58, 26 

na § 5 22 ECR so   

1/HS + 594, 62, 25 

2/ES + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

HS - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

HS - 317, 345, 18 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

29 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 386, 254, 35 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 6 7 EFDD HS - 183, 339, 156 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 595, 54, 29 

2/ES + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 358, 292, 29 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS ↓  

2/ES ↓  

na § 9 23 ECR ES + 403, 220, 58 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 618, 49, 10 

2/ES + 513, 151, 15 

3/ES - 317, 350, 6 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 538, 58, 77 

2/ES + 515, 93, 70 

3/ES + 322, 282, 73 

4/HS + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR HS - 179, 495, 6 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 342, 289, 50 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 586, 64, 30 

2/ES + 341, 273, 56 

3/ES - 287, 348, 38 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 581, 59, 32 

2/ES + 358, 300, 21 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 608, 59, 11 

2/ES + 619, 38, 8 

3/ES + 324, 321, 34 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 599, 57, 22 

2/ES + 548, 119, 9 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD HS - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 349, 318, 10 

na § 20 16 GUE/NGL HS - 279, 378, 22 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 611, 57, 9 

na § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE HS - 211, 458, 10 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 491, 164, 19 

2/ES + 332, 314, 24 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 22 19 GUE/NGL HS - 325, 329, 18 

na § 23 20 GUE/NGL HS - 304, 370, 3 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 639, 15, 18 

2/ES + 377, 282, 16 

3/ES + 561, 74, 32 

§ 25 9 EFDD HS + 345, 308, 24 

na § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

HS - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

HS - 316, 344, 12 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 628, 27, 23 

2/ES + 345, 301, 26 

3/ES + 629, 23, 22 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 511, 99, 68 

na § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 329, 318, 32 

na § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

HS - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

HS - 306, 349, 17 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 549, 117, 10 

na § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR so   

1/ES + 442, 199, 35 

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

HS + 338, 292, 49 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 387, 283, 7 

na visum 2 2 EFDD HS - 133, 534, 9 

3 EFDD HS - 131, 537, 8 

4 EFDD HS - 135, 529, 10 

na visum 3 21 ECR ES + 336, 313, 27 

na visum 7 10 GUE/NGL  -  

overweging C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 560, 65, 52 

2/ES + 327, 254, 91 

na overw C 11 GUE/NGL  -  

overweging E § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging F § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overweging J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 662, 14, 3 

2/ES + 618, 15, 20 

overweging L § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 543, 128, 7 

overweging M § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 615, 51, 11 

overweging N § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 400, 201, 79 

overweging P § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 641, 6, 27 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 477, 165, 32 

overweging Q § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 632, 26, 6 

2/ES + 630, 30, 16 

3/ES + 643, 7, 19 

na overw R 5 EFDD HS + 337, 305, 31 

na overw S 12 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 472, 103, 99 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: amendement 24, overw l, §§ 15 (2e deel), 22 (2e deel), eindstemming 

EFDD: amendementen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: amendementen 22, 26-38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 

27, 31, 33, overw C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: amendementen 1, 26-38, § 27 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 11, 31, 33, overw N 

GUE/NGL: §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, overw E, F 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, overw C, E, M, P, Q 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 17 

1e deel "is van mening dat EU-fondsen een goede kans bieden om duurzame investeringen 

in infrastructuur voor energie en openbaar vervoer te financieren, alsook de slimme 

toepassing van informatie- en communicatietechnologieën;" 

2e deel "verzoekt om een betere toepassing van de diverse criteria, met name die op het 

gebied van werkgelegenheid en milieu en de sociale criteria, bij het gebruik van de 

EU-fondsen en alle financiële instrumenten die via de EIB worden beheerd;" 

 
§ 22 

1e deel "meent dat belastingontwijking, onder meer via het overhevelen van materiële en 

immateriële activa of diensten van het ene bedrijf naar het andere tegen te lage 

prijzen (verrekenprijs), voorkomen moet worden" 

2e deel "en ook een gevolg is van het gebrek aan Europese coördinatie in fiscale en 

handelszaken; dringt aan op meer samenwerking en harmonisatie tussen de lidstaten 

op fiscaal, sociaal en begrotingsgebied;" 

 
overweging J 

1e deel "overwegende dat Europese industrieproducten zoals die door Alstom en Caterpillar 

worden geleverd een hoge meerwaarde hebben en dat de deskundigheid van die 

bedrijven erkend wordt; overwegende dat deze voor de EU centrale en strategische 

industrietak kampt met sterke mondiale mededinging" 

2e deel van landen die goedkopere producten exporteren naar de Europese markt, door op 

alle continenten een agressief en snel expanderend beleid te voeren, vaak met 

politieke en financiële steun van hun regeringen;" 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1e deel "herinnert aan de noodzaak snel een overeenkomst te bereiken over de herziening 

van de handelsbeschermingsinstrumenten, zodat die aanzienlijk sterker worden 

doordat zij reactiever en doeltreffender worden gemaakt;" 

2e deel "verzoekt de Commissie rekening te houden met de gevolgen die de erkenning van 

door de overheid geëxploiteerde economieën of andere niet-markteconomieën als 

markteconomie zou kunnen hebben op het concurrentievermogen van de Europese 

industrie;" 

 
§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van de Europa 2020-strategie" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

amendement 22 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en de nalevingskosten voor ondernemingen, en het 

intrekken van overbodige wetgeving," 

2e deel deze woorden 

 
amendement 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het concurrentievermogen te stimuleren en" 

2e deel deze woorden 
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overweging P 

1e deel "overwegende dat de handel in bouwmachines in de EU in de afgelopen jaren ernstig 

is verstoord vanwege achterblijvende publieke en private investeringen" 

2e deel "maar ook vanwege de stijgende productiekosten ten gevolge van de stijgende 

grondstoffenprijzen;" 

 
PPE: 

§ 13 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waarbij meer dan 50 % van de waarde wordt 

gecreëerd buiten de EU" en "herinnert aan de noodzaak om snel overeenstemming te 

bereiken over het internationale "overheidsopdrachten-instrument";" 

2e deel "waarbij meer dan 50 % van de waarde wordt gecreëerd buiten de EU" 

3e deel "herinnert aan de noodzaak om snel overeenstemming te bereiken over het 

internationale "overheidsopdrachten-instrument";" 

 
§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en milieu-etikettering" 

2e deel deze woorden 

 
overweging Q 

1e deel "overwegende dat eerlijke handel in industriële producten de rechten van 

werknemers en de milieuvoorschriften moet eerbiedigen;" 

2e deel "overwegende dat investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie een 

sterke aanjager zijn van investeringen in industriële producten die een positieve 

spiraal teweeg kunnen brengen;" 

3e deel "overwegende dat innovatie en investeringen in O&O, banen en vernieuwing van 

vaardigheden essentieel zijn voor duurzame groei;" 

 
overweging C 

1e deel "overwegende dat de producten van de fabriek door de verlaging van de 

productiekosten tussen 2013 en 2015 aantrekkelijker waren geworden dan de 

producten van buiten de EU; overwegende dat Caterpillar desondanks besloten heeft 

de fabriek te sluiten" 

2e deel "en de productie te verplaatsen naar andere vestigingen met lagere normen inzake 

sociale en milieubescherming dan die welke voor de Europese industrie gelden;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op de lokale economieën en gemeenschappen", 

"en de plaatselijke economieën" en "en de betrokken regio's bij te staan" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 3 

1e deel "herinnert eraan dat Europa een sociale markteconomie is die streeft naar duurzame 

en inclusieve economische groei; betreurt het ontbreken van een echt EU-

industriebeleid dat ook de werknemers in de EU beschermt; verzoekt de Commissie 

derhalve een echte Europese industriestrategie voor de lange termijn uit te werken 

om de doelstelling dat de industrie zal instaan voor 20 % van het bruto binnenlands 

product" en "te verwezenlijken;" 

2e deel ", zoals die in de Europa 2020-strategie was vastgelegd," 
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ECR, PPE: 

§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "energie-efficiëntie, circulaire economie" en 

"benadrukt in dit verband de negatieve impact van de afname van publieke en 

private investeringen en de krimpende binnenlandse consumptie; wijst erop dat 

publieke en private investeringen en binnenlandse consumptie juist aangemoedigd 

zouden moeten worden om de groei te stimuleren;" 

2e deel "energie-efficiëntie, circulaire economie" 

3e deel "benadrukt in dit verband de negatieve impact van de afname van publieke en 

private investeringen en de krimpende binnenlandse consumptie; wijst erop dat 

publieke en private investeringen en binnenlandse consumptie juist aangemoedigd 

zouden moeten worden om de groei te stimuleren;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een naar buiten gericht, concurrerend Europees 

regelgevingskader" en "om private investeerders aan te trekken en vast te houden," 

en "in stand te houden" 

2e deel "een naar buiten gericht, concurrerend Europees regelgevingskader" en "om private 

investeerders aan te trekken en vast te houden," en "in stand te houden" zonder het 

woorddeel: "regelgevings-" 

3e deel "regelgevings-" 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1e deel "wijst er ook op dat de regels inzake staatssteun beter toegesneden moeten zijn op de 

verwezenlijking van innovatie en duurzaamheid" 

2e deel "en van de doelstellingen inzake de bevordering van een hoog werkgelegenheidspeil 

en van sociaal beleid" zonder de woorden: "de bevordering van" 

3e deel "de bevordering van" 

4e deel "overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie;" 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "samen met de lidstaten een EU-strategie" en "voor 

een samenhangend en omvattend industriebeleid dat gericht is op de 

herindustrialisering van Europa en onder meer gebaseerd is op digitalisering (in het 

bijzonder" en "dringt in dit verband aan op meer convergentie tussen de lidstaten op 

fiscaal, sociaal en begrotingsgebied om het ontstaan van gemeenschappelijke 

industriële projecten te vergemakkelijken;" 

2e deel "samen met de lidstaten een EU-strategie" en "voor een samenhangend en 

omvattend industriebeleid dat gericht is op de herindustrialisering van Europa en 

onder meer gebaseerd is op digitalisering (in het bijzonder" 

3e deel "dringt in dit verband aan op meer convergentie tussen de lidstaten op fiscaal, 

sociaal en begrotingsgebied om het ontstaan van gemeenschappelijke industriële 

projecten te vergemakkelijken;" 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1e deel "wijst op de absolute noodzaak van het ontwikkelen van technische vaardigheden, 

met name in de maakindustrie; wijst op de noodzaak om het belang van geschoolde 

technici in het licht te stellen; is van mening dat het voor een maximale benutting 

van het netto banenpotentieel van de groene economie van cruciaal belang is dat de 

bestaande beroepsbevolking in de EU passende kansen krijgt om de nieuwe 

vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de circulaire economie; herinnert 

eraan dat geschoolde arbeidskrachten belangrijk zijn voor een levensvatbare 

productie;" zonder het woord: "groene" 

2e deel "groene" 

3e deel "onderstreept het belang van de bevordering van betere synergieën tussen 

onderwijssystemen, universiteiten en de arbeidsmarkt, met inbegrip van blootstelling 

aan de arbeidsmarkt en samenwerking met het bedrijfsleven bij het opzetten van 

innovatieclusters;" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1e deel "is van mening dat elke herstructureringsoperatie moet worden uitgelegd aan en 

eventueel gemotiveerd voor de belanghebbenden, onder andere wat betreft de keuze 

voor de beoogde maatregelen en hoe die zich verhouden tot de doelstellingen en 

eventuele alternatieve opties;" zonder het woord: "eventueel" 

2e deel "eventueel" 

3e deel "verzoekt om een lokale dialoog tussen alle belanghebbenden om te bespreken of er 

betere regelingen mogelijk zijn in het geval van herstructureringen;" 
 

Diversen 

Amendement 6 is ingetrokken. 

 


