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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. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken * 

Verslag: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 574, 73, 23 

 

 

2. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken * 

Verslag: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 589, 75, 24 

 

 

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

voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort *** 

Aanbeveling: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het 

gebied van financiële stabiliteit ***I 

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 627, 34, 31 
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5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen 

Verslag: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

7. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio 

Verslag: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming  +  

 

 

8. Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over 

goederen, reizigers en ongevallen ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Cramer (A8-0300/2016) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1 EFDD  -  
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9. De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en 

uitvoeringsbevoegdheden) ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

10. Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I 

Verslag: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-42 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS Uitstel van 

stemming 

(artikel 61, lid 2, 

van het Reglement) 

 

Diversen 

Amendement 25 betreft niet alle taalversies en werd daarom niet in stemming gebracht (artikel 170, 

lid 1, letter d), van het Reglement). 
 

 

11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen 

Verslag: José Manuel Fernandes et Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

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

opmerkingen 

Overw C 1 EFDD HS - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

na overw C 3 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 511, 120, 65 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

Diversen 

Amendement 4 is ingetrokken. 
 

 

12. EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst 

Verslag: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 570, 112, 11 

3/HS + 613, 56, 18 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 548, 109, 36 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 621, 56, 14 

2/HS + 547, 112, 30 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 579, 106, 12 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 632, 58, 6 

2/HS + 559, 113, 18 

3/HS + 637, 49, 10 

4/HS + 555, 118, 18 

na § 9 5 meer dan 76 

leden 

HS - 326, 350, 19 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 585, 43, 60 

2/HS + 425, 116, 113 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 599, 55, 42 

2/HS + 524, 125, 43 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 468, 133, 93 

2/HS + 458, 189, 35 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 530, 55, 114 

2/HS + 456, 123, 105 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 464, 139, 93 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 626, 59, 11 

2/HS + 499, 188, 2 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 655, 27, 12 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 570, 89, 38 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 616, 45, 36 

2/HS + 543, 115, 32 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 651, 31, 7 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 609, 75, 4 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 477, 97, 123 

2/HS + 587, 31, 74 

3/HS + 524, 91, 78 

4/HS + 574, 29, 88 

na § 38 6 meer dan 76 

leden 

HS + 590, 67, 37 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 543, 133, 23 

2/HS + 611, 44, 30 

na § 40 1 meer dan 76 

leden 

HS - 290, 377, 26 

Na § 41 2 meer dan 76 

leden 

HS - 311, 364, 19 

§ 42 7 rapporteur  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 569, 106, 20 

2/HS + 531, 134, 28 

na § 44 3 meer dan 76 

leden 

HS - 306, 368, 19 

na § 47 4 meer dan 76 

leden 

HS - 290, 359, 40 

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 507, 99, 90 

3/HS + 596, 57, 43 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 456, 174, 67 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: overweging A (2e en 3e deel), §§ 1 (2e en 3e deel), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 22 (2e 

deel), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 27 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de mogelijkheid van civiele nucleaire 

samenwerking met Iran te onderzoeken, zoals in het JCPOA is vastgelegd, en" 

2e deel deze woorden 

 
ALDE: 

overweging A 

1e deel "overwegende dat de sluiting van de nucleaire overeenkomst" 

2e deel "en de interne politieke ontwikkelingen in Iran" 

3e deel "de mogelijkheid bieden voor hervormingen in het land en voor een verbetering van 

zijn betrekkingen met de Europese Unie;" 

 
§ 1 

1e deel "is van mening dat het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA), ook wel bekend 

als de nucleaire overeenkomst met Iran, een belangrijk wapenfeit was voor de 

multilaterale diplomatie, en dan met name voor de Europese diplomatie," 

2e deel "en niet alleen een aanzienlijke verbetering van de betrekkingen tussen de EU en 

Iran mogelijk moet maken, maar ook moet bijdragen tot de bevordering van de 

stabiliteit in de regio;" 

3e deel "is van mening dat alle partijen thans verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van 

de strikte en volledige tenuitvoerlegging ervan; is ingenomen met de oprichting van 

de gemengde commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Iran en de E3/EU+3 

(China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten, met de VV/HV); staat volledig achter de hoge vertegenwoordiger 

van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid in haar rol als 

coördinator van de gemengde commissie die in het kader van het JCPOA is 

opgericht, en is van mening dat de strikte en volledige tenuitvoerlegging van het 

JCPOA van het grootste belang blijft;" 
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§ 4 

1e deel "is ingenomen met de openheid in de betrekkingen met Iran; is van mening dat de 

ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Iran hand in hand moet gaan met 

de tenuitvoerlegging van de nucleaire overeenkomst/het JCPOA; herinnert eraan dat, 

krachtens de voorwaarden van de overeenkomst, verzuim van Iran om de 

overeenkomst ten uitvoer te leggen tot de herinvoering van sancties kan leiden; 

moedigt aan tot een hernieuwing van de betrekkingen tussen de EU en haar lidstaten 

enerzijds en Iran anderzijds, waarbij beide partijen nauw samenwerken op het gebied 

van bilaterale en multilaterale kwesties, om zo de stabiliteit in de regio te bevorderen 

en de doeltreffende tenuitvoerlegging van de nucleaire overeenkomst te 

waarborgen;" 

2e deel "meent dat de betrekkingen tussen de EU en Iran moeten worden ontwikkeld met 

behulp van een dialoog op meerdere niveaus, waarbij politieke, diplomatieke, 

economische, academische, technische en interpersoonlijke contacten een rol spelen 

en actoren uit het maatschappelijk middenveld, ngo's en mensenrechtenverdedigers 

worden betrokken; is er voorstander van om, ten behoeve van beide partijen, de 

banden tussen de EU en Iran aan te halen op basis van een realistische beoordeling 

van gemeenschappelijke belangen en verschillen, om zo in een sfeer van 

vertrouwensopbouw aan te sporen tot geleidelijke uitbreiding van de samenwerking, 

bovenal in het belang van de bevolking van Iran en de EU; steunt in dit verband de 

toezegging van de Europese Unie om een hernieuwd engagement aan te gaan met 

Iran, op basis van "de dialoog van de vier C's": een alomvattende dialoog 

(comprehensive); met een coöperatieve inslag op gebieden van wederzijds belang 

voor Iran en de EU (cooperative); kritisch, open en oprecht op gebieden waarover 

Iran en de EU van mening verschillen maar waarvoor ze naar een 

gemeenschappelijke basis zoeken (critical); en in het algemeen opbouwend, zowel 

van toon als in de praktijk (constructive);" 
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§ 7 

1e deel "benadrukt hoe belangrijk het is om, als onderdeel van de strategie voor herstel van 

wederzijds vertrouwen, de parlementaire dimensie van de betrekkingen tussen de 

EU en Iran te ontwikkelen;" 

2e deel "spreekt in dit verband andermaal zijn steun uit voor het door het Parlement en de 

Majlis besproken voorstel om een interparlementaire dialoog inzake 

terrorismebestrijding tot stand te brengen als erkenning van de gemeenschappelijke 

uitdagingen in verband met de radicalisering in Iran, in het gehele Midden-Oosten 

en binnen de EU zelf;" 

3e deel "is verheugd over de hernieuwde politieke dialoog tussen de EU en Iran, onder meer 

over mensenrechten; spoort ertoe aan om in de toekomst een mensenrechtendialoog 

tot stand te brengen en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, de 

veiligheidstroepen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld daarbij te 

betrekken;" 

4e deel "erkent dat beide partijen weliswaar argwaan en wantrouwen koesteren, maar dat 

Iran een lange geschiedenis kent van betrekkingen met tal van lidstaten en dat het 

land de ambitie koestert om goede betrekkingen te onderhouden met de EU, hetgeen 

de mogelijkheid biedt voor betrekkingen die op wederzijds vertrouwen en respect 

zijn gebaseerd; erkent de complexiteit van de binnenlandse Iraanse politiek en 

herhaalt dat de EU zich niet wil mengen in interne politieke keuzes, noch in dit land 

noch in enig ander land, maar dat zij streeft naar een samenwerking die gebaseerd is 

op wederzijdse eerbiediging van internationale normen en beginselen; is van mening 

dat volledige normalisering van de betrekkingen alleen parallel met de verdere 

tenuitvoerlegging van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) en door 

middel van een regelmatige en continue dialoog kan worden bereikt en dat de 

onmiddellijke prioriteit moet zijn om de reikwijdte van de betrekkingen tussen de 

EU en Iran uit te breiden op gebieden waarover men het eens is dat deze uitbreiding 

noodzakelijk is; meent evenwel dat de totstandkoming van een partnerschap tussen 

Iran en de EU het uiteindelijke doel moet zijn;" 

 
§ 10 

1e deel "stelt vast dat Iran heeft verklaard een jaarlijkse groei van 8 % na te streven; is van 

mening dat Europese investeringen van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen 

dat Iran deze doelstelling verwezenlijkt; onderstreept dat de Europese Unie de 

toegestane zakelijke activiteiten met Iran niet belemmert, en internationale 

ondernemingen of financiële instellingen die zaken willen doen met Iran niets in de 

weg zal leggen, op voorwaarde dat zij alle toepasselijke wetten naleven; benadrukt 

dat Iran, om zijn economische mogelijkheden ten volle te ontplooien, stappen moet 

ondernemen om een transparant economisch klimaat te creëren dat gunstig is voor 

internationale investeringen, en corruptiebestrijdingsmaatregelen moet nemen op 

alle niveaus, in het bijzonder wat betreft de naleving van de aanbevelingen van de 

Financiële-actiegroep (FATF), die gericht zijn op kwesties zoals het stilleggen van 

geldstromen richting terroristische groeperingen;" 

2e deel "verzoekt de EU de inspanningen die Iran in het kader van dit proces levert volledig 

te ondersteunen, in het bijzonder door de werkzaamheden te ondersteunen die erop 

gericht zijn om tot een bilaterale investeringsovereenkomst tussen Iran en de EU te 

komen;" 
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§ 12 

1e deel "merkt op dat Iran, met een nominaal bbp van naar schatting 397 miljard USD in 

2015, de op één na grootste economie is in het Midden-Oosten, na Saudi-Arabië; 

merkt voorts op dat de handel van de EU met Iran momenteel ongeveer 

8 miljard USD waard is en de volgende twee jaar naar verwachting zal 

verviervoudigen; herinnert eraan dat de EU in het verleden een tijdlang de 

belangrijkste handelspartner van Iran is geweest en meent dat zij opnieuw naar die 

status moet streven; ondersteunt de uitbreiding van de handelsbetrekkingen van de 

EU met Iran en wenst dat de EU de financiële en economische samenwerking met 

Iran verder ontwikkelt, in het belang van betere levensomstandigheden en 

werkgelegenheid voor de Iraanse bevolking en ter bevordering van de regionale 

ontwikkeling;" 

2e deel "meent dat de uitbreiding van handel en investeringen met Iran op de lange termijn 

kan bijdragen tot de bevordering van vrede en stabiliteit in de gehele regio, op 

voorwaarde dat de EU mogelijkheden voor regionale investeringsprogramma's kan 

nastreven, bijvoorbeeld in verband met energie en de connectiviteit van het vervoer;" 

 
§ 14 

1e deel "merkt op de economie van Iran groter is dan die van alle andere landen ter wereld 

die geen lid zijn van de WTO; steunt de poging van Iran om toe te treden tot de 

WTO; merkt op dat het huidige EU-mandaat voor de onderhandelingen over een 

handels- en samenwerkingsovereenkomst met Iran verouderd is; verzoekt de 

Commissie de mogelijkheden te onderzoeken om de handels- en 

investeringsbetrekkingen te versterken met als doel Iran te doen opschuiven in de 

richting van de WTO-voorschriften, en de Europese investeringen te beschermen; 

benadrukt dat een formeel onderhandelingskader de EU in staat zou stellen haar 

positie als de grootste geïntegreerde markt en het grootste economische blok 

volledig te benutten en een forum voor uitwisseling en dialoog tot stand te brengen; 

vraagt de EU om na te gaan of het mogelijk is om de toetredingsbesprekingen tussen 

Iran en de Wereldhandelsorganisatie te hervatten, aangezien toetreding tot de WTO 

de liberalisering van de economie van Iran verder zou bevorderen en daarmee de 

groei zou stimuleren, ervoor zou zorgen dat het land wordt geïntegreerd in het 

internationale, op regels gebaseerde handelsstelsel en in een mechanisme zou 

voorzien ter ondersteuning van de noodzakelijke economische hervormingen in het 

land, aan de hand waarvan Iran ter verantwoording kan worden geroepen in verband 

met internationale verplichtingen; wenst dat de Commissie deze onderhandelingen 

aangrijpt als een kans om aan te dringen op belangrijke hervormingen van het 

arbeidsrecht op grond van de kernverdragen van de IAO;" 

2e deel "is bezorgd over de vertraging bij de benoeming van een voorzitter van de WTO-

werkgroep voor de toetreding van Iran; verzoekt de Commissie om haar invloed ten 

volle te doen gelden teneinde deze belemmering zo spoedig mogelijk weg te nemen 

en de procedure voor de toetreding van Iran tot de WTO te starten; is van mening dat 

Iran ter afronding van de toetredingsprocedure van de lijst van publieke verklaring 

van de FATF moet worden verwijderd;" 
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§ 21 

1e deel "is verheugd dat de Iraanse regering buitenlandse investeringen wenst aan te trekken 

en wijst erop dat daartoe directe buitenlandse investeringen nodig zijn in alle grote 

economische sectoren; merkt op dat de komende tien jaar waarschijnlijk 

infrastructuurinvesteringen ter waarde van meer dan 1 biljoen USD nodig zullen 

zijn," 

2e deel "en dat dit kansen biedt voor Europese ondernemingen, onder meer in de energie-, 

automobiel- en vliegtuigbouwsector; is ingenomen met de 180 handelsdelegaties die 

Teheran sinds de sluiting van het JCPOA hebben bezocht, waaronder delegaties van 

15 EU-lidstaten, en is van mening dat dit een teken is van de toenemende 

belangstelling voor economische betrekkingen met Iran; wenst dat de EU en haar 

lidstaten nagaan in hoeverre exportgarantiekredieten kunnen worden gebruikt om de 

handel, projectfinanciering en investeringen in Iran te bevorderen; pleit voor de 

succesvolle sluiting van de overeenkomsten tussen de Iraanse overheid en Airbus en 

Boeing, als een aanvullende vertrouwenwekkende maatregel na de goedkeuring van 

het JCPOA;" 

 
§ 22 

1e deel "merkt op dat Iran de op één na grootste aardgasreserves en de op drie na grootste 

aardoliereserves ter wereld bezit; is van mening dat samenwerking op energiegebied 

een belangrijke rol kan vervullen bij de diversifiëring van de energieleveranciers van 

de EU en bij de vermindering van de energieafhankelijkheid van de lidstaten van één 

enkele leverancier, waarmee wordt bijdragen aan de energiezekerheid van de EU;" 

2e deel "meent dat de opheffing van economische sancties de mogelijkheid biedt voor grote 

uitgaven in de olie- en gassector en in andere sectoren van de economie, die zouden 

profiteren van investeringen en toegang tot nieuwe technologie; vraagt Europese 

ondernemingen om te investeren in de Iraanse energiesector; vraagt met name steun 

van de EU voor de ontwikkeling van lng-technologie in Iran; is van mening dat 

investeringen in Iran volledig in overeenstemming moeten zijn met de 

langetermijnverbintenissen van de EU op het gebied van decarbonisatie;" 
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§ 30 

1e deel "wijst erop dat naar schatting meer dan 60 % van de Iraanse bevolking jonger is dan 

30 jaar en erkent dat de jonge, geschoolde en technisch vaardige Iraanse bevolking 

en de bruisende dynamiek van de Iraanse samenleving goede mogelijkheden kunnen 

bieden om de interpersoonlijke contacten met de EU te bevorderen, op basis van de 

beginselen van wederkerigheid en wederzijds respect; is van mening dat 

uitwisselingsprogramma's voor jongeren tot de meest succesvolle activiteiten 

behoren om maatschappijen en culturen dichter bij elkaar te brengen; is daarom 

ingenomen met de toename van het aantal studenten uit Iran dat in het kader van het 

Erasmus Mundus-programma aan Europese universiteiten studeert, en wijst erop dat 

daarmee misvattingen en stereotypen kunnen worden bestreden; dringt erop aan de 

samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie te versterken 

door meer uitwisselingen van studenten en onderzoekers te organiseren, onder meer 

op het vlak van milieu, hernieuwbare energie, justitie, mensenrechten en goed 

bestuur en met inbegrip van samenwerking tussen universiteiten;" 

2e deel "verzoekt de Commissie meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor 

Erasmus Mundus-studenten uit Iran; is ingenomen met de workshops die onlangs 

plaatsvonden aan de universiteit van Teheran met als doel om Iraanse universiteiten 

te wijzen op de mogelijke voordelen van deelname aan Horizon 2020; vraagt de 

Iraanse regering een nationale coördinator voor Horizon 2020 aan te stellen om 

technische bijstand te verlenen en advies te geven aan Iraanse universiteiten die zich 

kandidaat stellen voor Horizon 2020-projecten; vraagt de Commissie om na te gaan 

of het Iraanse academici en onderzoekers gemakkelijker kan worden gemaakt om 

onderwijs en opleidingen te volgen aan Europese universiteiten; wenst dat er een 

EU-programma wordt opgezet in het kader waarvan onderzoekers en studenten uit 

Iran, GCC-landen en Europa worden samengebracht om ervaringen met de regionale 

integratie in Europa te analyseren, evenals de lering die eruit kan worden 

getrokken;" 

 
§ 33 

1e deel "is van mening dat de nucleaire overeenkomst de mogelijkheid biedt om samen toe 

te werken naar een oplossing voor de veiligheidscrisis in de regio; is van oordeel dat 

Iran een stabiliserende rol kan en moet spelen in de regio;" 

2e deel "meent dat normalisering van de betrekkingen met Iran de hele regio ten goede kan 

komen; meent dat zijn status als belangrijke speler in de regio Iran ertoe zou moeten 

brengen een stabiliserende rol op zich te nemen in de regio; wijst erop dat de 

herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) die op 18 november 2015 

werd voorgesteld, plannen omvat om, met het oog op bredere samenwerkingskaders, 

derde partnerlanden in het nabuurschap van de EU erbij te betrekken; dringt daarom 

aan op de invoering van thematische kaders om samenwerking tussen de Unie, de 

zuidelijke partnerlanden in het nabuurschap en belangrijke regionale spelers, zoals 

Iran, voor te stellen en deze af te stemmen op regionale uitdagingen zoals veiligheid, 

energie en het beheer van vluchtelingenstromen;" 
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§ 37 

1e deel "is verheugd dat Iran zich bereid heeft verklaard de huidige inspanningen om de 

stabiliteit in Irak te doen terugkeren, te ondersteunen, spoort het land aan een 

betekenisvolle rol te spelen om het sektarische geweld te beëindigen, en dringt aan 

op meer inspanningen om alle milities die in het land actief zijn onder het gezag van 

het Iraakse leger te brengen en zodoende rekening te houden met alle belangen;" 

2e deel "benadrukt dat de EU en Iran geconfronteerd worden met gezamenlijke vijanden in 

de vorm van IS/Da'esh, Al Qaida, Al Nusra en soortgelijke, door de VNVR als 

terroristische organisaties aangemerkte groeperingen, die worden geïnspireerd door 

een extremistische opvatting van de islam;" 

3e deel "is ingenomen met de bijdrage die Iran levert aan de strijd tegen IS/Da'esh, 

waaronder zijn vroegtijdige steun aan de Koerdische regionale regering in Erbil, en 

erkent de doorslaggevende bijdrage van het land in Irak, waardoor de opmars van 

IS/Da'esh een halt werd toegeroepen en grondgebied dat onderworpen was aan 

jihadistisch terrorisme kon worden herwonnen;" 

4e deel "maakt zich echter zorgen over herhaaldelijke berichten met betrekking tot de 

vrijlating van kopstukken van Al Qaida; wijst op de overeenkomst tussen Iran en 

Australië om inlichtingen uit te wisselen in het kader van de strijd tegen IS/Da'esh;" 

 
§ 39 

1e deel "is van mening dat de revolutionaire erfenis van Iran, de grondwet van het land als 

een islamitische staat en de grote verschillen tussen Iran en de EU wat betreft hun 

politiek-institutionele stelsels, geen beletsel moeten zijn om punten van 

overeenkomst te vinden voor kwesties die verband houden met democratie, de 

rechtsstaat of de mensenrechten; wenst dat de Islamitische Republiek Iran meer 

ruimte geeft voor politiek pluralisme; benadrukt dat de Majlis voor Europa is en een 

voorstander is van hervormingen, en is van mening dat de uitkomsten van de 

parlementsverkiezingen en de Vergadering van Deskundigen van februari 2016 niet 

alleen een kans bieden voor verdere toenadering tot de Europese Unie en haar 

lidstaten, hetgeen tot constructieve betrekkingen moet leiden, maar ook de 

mogelijkheid bieden voor interne economische, politieke en sociale hervormingen;" 

2e deel "roept de Iraanse autoriteiten op tot het volledig toestaan van vrije en eerlijke 

verkiezingen, overeenkomstig internationale normen;" 

 
§ 44 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "bij de EDEO en de Commissie" en "helpen" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de militaire vleugel van Hezbollah en" 

2e deel deze woorden 
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13. De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere 

Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 18, letter a § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 18, letter b § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 27, letter b § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 42, letter b § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 527, 94, 75 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 80 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 82 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 545, 91, 61 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 42, letter b 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 25 

ECR: §§ 51, 52, 53, 54 

EFDD: §§ 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18, letter b 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 14 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de bestrijding van misdaden vanwege het behoren 

tot een criminele organisatie en niet uitsluitend van zogeheten doelmisdaden 

(misdaden waarvoor dergelijke organisaties zijn opgericht); acht het met name 

noodzakelijk om het behoren tot een criminele organisatie afzonderlijk van het 

plegen van doelmisdaden strafbaar te stellen; herhaalt dat" en "tot een van de 

prioriteiten van deze beleidscyclus moet worden gemaakt" 

2e deel deze woorden 

 
§ 18, letter a 

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

2e deel deze woorden 

 
§ 71 

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

2e deel dit woord 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 27, letter b 

1e deel "de bevordering van het beheer van bevroren en geconfisqueerde voorwerpen" 

2e deel "en de inzet ervan voor maatschappelijke doeleinden en als compensatie voor de 

familieleden van slachtoffers en ondernemingen die het slachtoffer zijn van 

woekerpraktijken en zwendel;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dankzij de aanhoudende vluchtelingenstromen 

naar Europa" 

2e deel deze woorden 
 

 

14. Mensenrechten en migratie in derde landen 

Verslag: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 355, 264, 71 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 372, 299, 17 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 344, 327, 16 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 356, 333, 8 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 311, 372, 10 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

 1 +  

2 +  

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-25(VOT)_NL.doc 19 PE 593.069 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 348, 340, 6 

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 324, 364, 6 

§ 82 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 86 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 352, 329, 17 

§ 87 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 444, 176, 75 

3 +  



P8_PV(2016)10-25(VOT)_NL.doc 20 PE 593.069 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 90 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 91 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 93 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AC § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AD § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 339, 333, 25 

 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 47, 55, 81, 88 

PPE: overwegingen AC, M, Z, §§ 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: §§ 82, 90, 91, 93 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met name binnen de eigen grenzen" 

2e deel deze woorden 
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§ 9 

1e deel "roept staten op om hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht ten 

aanzien van asiel en migratie te erkennen en de nationale wetgeving vast te stellen 

die nodig is om deze verplichtingen daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, waaronder 

ook de mogelijkheid om een verzoek om internationale bescherming in te dienen;" 

2e deel "vraagt dat de mate van vervolging en discriminatie waaronder migranten hebben 

geleden en de aard ervan in deze wetgeving in aanmerking wordt genomen;" 

 
§ 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het gebrek aan legale migratieroutes" 

2e deel deze woorden 

 
§ 29 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "seksuele en reproductieve" 

2e deel deze woorden 

 
§ 32 

1e deel "benadrukt dat het leren van de taal van het gastland de levenskwaliteit van 

migranten en hun economische en culturele onafhankelijkheid aanzienlijk kan 

verbeteren en ook de toegang tot informatie over hun rechten in de ontvangende 

samenleving vergemakkelijkt; is van mening dat het taalonderwijs moet worden 

verzekerd door de autoriteiten van het ontvangende land;" 

2e deel "pleit ervoor migranten bij het volledige sociale en politieke besluitvormingsproces 

te betrekken;" 

 
§ 35 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een arbeidscontract moeten krijgen in een taal die 

zij begrijpen en dat zij" 

2e deel deze woorden 

 
§ 57 

1e deel "verzoekt de staten alle internationale verdragen en akkoorden met betrekking tot de 

mensenrechten te ratificeren en de normen inzake de rechten van migranten toe te 

passen die te vinden zijn in een hele reeks rechtsinstrumenten, waaronder de 

belangrijkste internationale mensenrechteninstrumenten en andere instrumenten in 

verband met migratie, zoals het VN-Verdrag van 1951 betreffende de status van 

vluchtelingen en de protocollen hierbij en het Internationaal Verdrag inzake de 

bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden;" 

2e deel "is in dit verband van mening dat het niet-ratificeren van dit laatste verdrag door de 

EU-lidstaten het mensenrechtenbeleid van de Unie en haar openlijke inzet voor de 

ondeelbaarheid van deze rechten ondergraaft;" 

 
§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de rechten van migranten en vluchtelingen als 

afzonderlijk punt worden toegevoegd aan de agenda van" 

2e deel deze woorden 
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§ 68 

1e deel "erkent de rol en de bijdrage van het maatschappelijk middenveld in het kader van 

de politieke dialoog;" 

2e deel "onderstreept dat het belangrijk is het maatschappelijk middenveld te raadplegen bij 

alle maatregelen van het externe beleid van de Unie, waarbij speciale aandacht moet 

uitgaan naar volledige participatie, transparantie en een adequate verspreiding van 

informatie in alle beleidslijnen en processen die verband houden met migratie; 

herinnert eraan dat vrouwenorganisaties op besluitvormingsniveau moeten 

deelnemen aan de oplossing van conflicten, en dat vrouwelijke vluchtelingen, 

ontheemde vrouwen en vrouwelijke migranten op passende wijze betrokken moeten 

worden bij besluiten die op hen van toepassing zijn;" 

3e deel "verzoekt de Commissie en de EDEO om de capaciteit van nationale instellingen 

voor de rechten van de mens in derde landen te versterken, zodat zij hun 

inspanningen op het gebied van de bescherming van de rechten van migranten 

kunnen intensiveren en kunnen strijden tegen onmenselijke en vernederende 

behandeling en haatdragende taal ten aanzien van migranten, zoals vermeld in de 

Verklaring van Belgrado die is goedgekeurd door 32 bemiddelaars en nationale 

instellingen voor de rechten van de mens;" 

 
§ 76 

1e deel "is verheugd over de integratie van migratie in de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling (SDG's), met name in doelstelling 10, die het kader zal vormen voor 

het mondiale ontwikkelingsbeleid tot 2030; herinnert eraan dat de staten hebben 

toegezegd internationaal samen te werken om een veilige, ordelijke en reguliere 

migratie te garanderen waarbij de mensenrechten volledig worden geëerbiedigd en 

migranten humaan worden behandeld, ongeacht hun status als migrant, vluchteling 

of ontheemde; merkt op dat gedwongen verplaatsing niet alleen een humanitaire 

kwestie is, maar ook een uitdaging op het gebied van ontwikkeling en dat de actoren 

op humanitair en ontwikkelingsgebied daarom beter op elkaar moeten inspelen;" 

2e deel "is van mening dat de tenuitvoerlegging van de SDG's een kans biedt om de op 

rechten gebaseerde benadering van asiel- en migratiebeleid te versterken en 

migratierichtsnoeren op te nemen in ontwikkelingsstrategieën; verzoekt de 

internationale gemeenschap meetbare indicatoren te gebruiken voor de SDG's over 

migratie en ook uitgesplitste gegevens te verzamelen en te publiceren over de 

toegang van migranten tot waardig werk, gezondheidszorg en onderwijs, met name 

in landen van bestemming die als ontwikkelingslanden kunnen worden aangemerkt, 

om zo het migratiebeheer te verbeteren;" 

 
ALDE: 

§ 75 

1e deel "dringt aan op schuldsanering voor arme landen, om hen te helpen overheidsbeleid 

te ontwikkelen waarin de eerbiediging van de mensenrechten wordt gewaarborgd;" 

2e deel "staat erop dat duurzame oplossingen voor schulden, waaronder normen voor 

verantwoord lenen, moeten worden gefaciliteerd door een multilateraal juridisch 

kader voor processen van staatsschuldherstructurering, met het oog op het verlichten 

van de schuldenlast en het voorkomen van onhoudbare schulden, zodat de 

voorwaarden worden gecreëerd om de mensenrechten op de lange termijn te kunnen 

beschermen;" 
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§ 81 

1e deel "benadrukt dat de steun uit hoofde van overeenkomsten met derde landen moet 

worden gericht op het oplossen van de sociale, economische en politieke crises die 

tot migratie leiden," 

2e deel "om zo bij te dragen tot het terugdringen van de migratiestromen naar de grenzen 

van de Europese Unie;" 

 
GUE/NGL: 

overw H 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "doeltreffende methoden om het in- en uitreizen 

van buitenlandse staatsburgers te bewaken en te controleren, samen met" 

2e deel deze woorden 

 
overw AD 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zowel de migranten, die bereid moeten zijn om 

zich aan de ontvangende samenleving aan te passen zonder noodzakelijkerwijs de 

culturele identiteit van hun geboorteland op te geven, als" 

2e deel deze woorden 

 
§ 41 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "gecoördineerde" en "met de Verenigde Staten en 

andere internationale partners" 

2e deel deze woorden 

 
§ 88 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en is voorstander van een versterkt beheer van de 

buitengrenzen van de Unie" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1e deel "onderstreept dat migrantensmokkel verband houdt met mensenhandel en een 

ernstige schending vormt van de rechten van de mens;" zonder de woorden: 

"migrantensmokkel verband houdt met" en "en" 

2e deel "migrantensmokkel verband houdt met" en "en" 

3e deel "herinnert eraan dat de ontplooiing van missies, zoals EUNAVFOR MED, kan 

worden gebruikt om concreet de strijd aan te gaan met de migrantensmokkel; vraagt 

de Unie om dat soort operaties verder te zetten en op te voeren;" 
 

 

15. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de 

mensenrechten in derde landen 

Verslag: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 370, 315, 12 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 569, 54, 74 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 28 

1e deel "is verheugd over de niet-bindende initiatieven voor de particuliere sector voor een 

verantwoord beheer van waardeketens zoals ingediend door de Commissie," 

2e deel "maar benadrukt dat niet-bindende initiatieven voor de particuliere sector op zichzelf 

onvoldoende zijn; roept op tot de invoering op korte termijn van bindende en 

afdwingbare regels en hiermee samenhangende sancties en mechanismen voor 

onafhankelijk toezicht;" 

 
§ 31 

1e deel "verzoekt de Commissie met spoed een wetgevingsvoorstel voor te leggen over 

controle op de uitvoer van goederen voor tweeledig gebruik" 

2e deel "aangezien door Europese bedrijven ontwikkelde technologie nog steeds gebruikt 

wordt voor mensenrechtenschendingen over de hele wereld," 
 

 

16. De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag 

Verslag: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 2 2 meer dan 76 

leden 

HS + 353, 340, 6 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 557, 107, 28 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 364, 321, 12 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 507, 155, 33 

4/HS + 542, 101, 47 

5/HS + 495, 160, 33 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 327, 358, 11 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 629, 26, 43 

2/HS + 516, 142, 38 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 528, 98, 70 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 460, 198, 39 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 560, 109, 23 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 325, 369, 3 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 578, 108, 11 

2/HS + 337, 321, 28 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 560, 131, 4 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 49 3 meer dan 76 

leden 

ES + 326, 306, 63 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 439, 199, 55 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 439, 184, 67 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3/ES - 309, 358, 27 

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70 4 meer dan 76 

leden 

ES + 354, 333, 5 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw A 1 meer dan 76 

leden 

ES + 347, 331, 15 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 415, 223, 55 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: §§ 24 (3e, 4e, 5e deel), 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, amendement 2 

ENF: §§ 3 (2e deel), 10 (2e deel), 24 (2e deel), 31, 32 (2e deel), 33, 40, 46 (2e deel), 54, 

55 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 11 

Verts/ALE: overwegingen E, F, H, §§ 27, 35, 49 

EFDD: §§ 51, 53, 63, 70, 71 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "decarbonisatie, de duurzaamheid van de economie 

op de lange termijn" 

2e deel deze woorden 
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§ 18 

1e deel "benadrukt dat de strategie tevens het gebruik van LNG moet omvatten als 

alternatief voor de ontwikkeling van gasdistributie- en transmissie-infrastructuur in 

gebieden waar het op dit ogenblik nog niet kostenefficiënt is;" 

2e deel "merkt op dat kleine LNG-installaties de meest geschikte infrastructuur kunnen 

vormen voor het verhogen van het gebruik van aardgas in gebieden waar 

investeringen in gasinfrastructuur niet winstgevend zijn, alsook voor het verhogen 

van het gebruik van gas voor verwarming om zo de zogeheten huishoudelijke 

emissies te beperken;" 

 
§ 29 

1e deel "merkt op dat het vinden van kostenefficiënte en ecologisch duurzame oplossingen 

als grondbeginsel moet gelden bij het streven naar een voor de EU en de regio's 

optimale toestand" 

2e deel "en vraagt de Commissie, de lidstaten en de nationale regelgevende autoriteiten om 

de beperkte beschikbare middelen toe te kennen aan de ontwikkeling van kritieke 

infrastructuur teneinde particuliere investeringen aan te trekken ten behoeve van 

LNG-infrastructuur en -interconnectoren;" 

 
§ 57 

1e deel "benadrukt dat bij planning, aanleg en gebruik van LNG evenals bij de exploitatie 

van binnenlandse voorraden en bronnen voor optimale milieubescherming moet 

worden gezorgd en dat de internationale normen op het gebied van gezondheid en 

veiligheid op het werk moeten worden nageleefd; onderstreept dat het besef van de 

milieu-, klimaat- en maatschappelijke gevolgen van de invoer van LNG moet 

worden vergroot; herinnert eraan dat plaatselijke gemeenschappen hierbij moeten 

worden betrokken en dat moet worden uitgegaan van een realistische beoordeling 

van het verbruik of – in het geval van aanleg – van de planning van nieuwe 

infrastructuur; onderstreept de mogelijkheden die het overstappen op LNG biedt om 

het vervoer over zee minder afhankelijk te maken van steenkool;" 

2e deel "verzoekt de EU financiële steun te verlenen voor Europese projecten die hierop 

gericht zijn;" 

 
§ 59 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "CO2" 

2e deel dit woord 

 
§ 60 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de volledige uitvoering van Richtlijn 2014/94/EU 

betreffende alternatieve brandstoffen, met inbegrip van de totstandbrenging van 

LNG-tankpunten langs de TEN-V-corridors en in zee- en binnenhavens ter 

vervanging van meer vervuilende conventionele brandstoffen; onderstreept in dit 

verband evenwel" 

2e deel deze woorden 

 
§ 61 

1e deel "vraagt dat er zeeroutes worden ontwikkeld, met name langs de Azoren, die gezien 

hun geografische ligging als centraal LNG-tankstation voor de trans-Atlantische 

routes zouden kunnen dienen; verzoekt de Commissie middelen ter beschikking te 

stellen om Europese projecten hiertoe te ondersteunen;" 

2e deel "verzoekt de Commissie middelen ter beschikking te stellen om Europese projecten 

hiertoe te ondersteunen;" 
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§ 68 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "niet alleen zou kunnen bijdragen tot het halen van 

de klimaatdoelstellingen, maar ook" 

2e deel deze woorden 

 
S&D: 

§ 27 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "prioriteit wordt gegeven" 

2e deel deze woorden 

 
§ 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "benadrukt dat dit voor de sector geen extra lasten 

mag opleveren;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 40 

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

2e deel deze woorden 

 
EFDD: 

§ 25 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is van mening dat een dergelijke regionale 

coördinatie op vrijwillige basis zeer doeltreffend is en is verheugd over de 

faciliterende rol die de Commissie hierbij speelt;" 

2e deel deze woorden 

 
ENF: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een betere coördinatie van de nationale 

beleidsmaatregelen op het vlak van energie, door de oprichting van een 

daadwerkelijke energie-unie met een interne energiemarkt en een gemeenschappelijk 

energiebeleid, alsook door" en "meent in dit verband dat verdere integratie van het 

energiebeleid ten goede moet komen aan de lidstaten, in overeenstemming moet zijn 

met de doelstellingen en internationale verplichtingen van de EU en met de 

vastgestelde doelen, en niet in strijd mag zijn met de belangen van de lidstaten of 

hun burgers; steunt de inspanningen om in multilaterale energie-instellingen en 

energiekaders tot een gemeenschappelijk EU-standpunt te komen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 10 

1e deel "benadrukt dat de diversiteit en de flexibiliteit van het gassysteem van de EU moet 

worden vergroot" 

2e deel "om zo bij te dragen aan de belangrijke energie-uniedoelstelling van een zekere, 

schokbestendige en concurrerende gasvoorziening; vraagt de Commissie een 

strategie te ontwikkelen om de EU op lange termijn minder afhankelijk te maken 

van gas, overeenkomstig haar verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen tegen 

2050 te verlagen tot 80 à 95 % onder het niveau van 1990," 

3e deel "en benadrukt in dit verband dat de EU veel minder afhankelijk zou worden van 

ingevoerde fossiele brandstoffen als energie-efficiëntie als "eerste beginsel" werd 

beschouwd en als subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk werden 

afgeschaft;" 
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§ 30 

1e deel "spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat er in 2015 7 % meer gas uit Rusland is 

ingevoerd dan in 2014 en dat 41 % van het gas dat in 2015 uit niet-EU-landen werd 

ingevoerd, afkomstig was uit Rusland;" 

2e deel "wijst erop dat, naast het verhogen van de efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie, LNG en gasopslag een cruciale rol spelen bij het verminderen 

van de afhankelijkheid van Russisch gas;" zonder de woorden: "cruciale " en "bij het 

verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas" 

3e deel deze woorden 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in weerwil van de Europese belangen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 46 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de Commissie, de Europese Dienst voor extern 

optreden en" en "ter bevordering van een op regels gebaseerde, transparante en goed 

werkende mondiale gasmarkt;" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1e deel "benadrukt dat een ruimere benutting van de Oekraïense opslagcapaciteit alleen 

mogelijk zal zijn als een passend en stabiel commercieel en juridisch kader en de 

integriteit van de doorvoerinfrastructuur in Oekraïne gewaarborgd zijn, en als het 

juiste aantal gasinterconnecties aanwezig is zodat de energie vrijelijk over de 

landsgrenzen heen doorgang kan hebben, zonder fysieke barrières; benadrukt verder 

dat als de gasafhankelijke industriële sector in Oekraïne op korte termijn weer 

opleeft," 

2e deel "extra gas zal moeten worden ingevoerd;" 

3e deel "is van mening dat" 

4e deel "de EU Oekraïne moet steunen bij de overgang van afhankelijk van Russisch 

aardgas" 

5e deel "naar LNG;" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten het vervoer van LNG over het spoor te 

stimuleren, omdat dit het wegverkeer ontlast en bijdraagt aan het milieuvriendelijk 

en veilig vervoer van een duurzame en schonere brandstof;" zonder de woorden: 

"duurzame en schonere" 

2e deel "duurzame en schonere" zonder de woorden "duurzame en" 

3e deel deze woorden 
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17. Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? 

Verslag: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 513, 148, 27 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 500, 133, 40 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 581, 59, 48 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 69 (2e deel), 72 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 69 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "op strandvisserij en recreatievisserij" 

2e deel deze woorden 
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18. De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in 

Centraal- en Oost-Europa verbeteren 

Verslag: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 129, 518, 41 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 104, 545, 40 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 481, 147, 65 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 568, 84, 40 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 117, 539, 37 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 532, 142, 16 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: overweging G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: overweging G, §§ 22, 34, 56 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D, PPE: overweging G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: overweging E, §§ 2, 32, 33 
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19. EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten 

Verslag: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 1 ENF HS - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

na § 3 6 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 506, 161, 22 

na § 6 7 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 518, 145, 25 

§ 20, streepje 1-3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 478, 192, 17 

§ 20, streepje 4 2rev PPE ES + 352, 287, 48 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 20, streepje 5 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 480, 176, 29 

§ 20, na streepje 5 8 GUE/NGL  -  

§ 20, streepje 6-7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 458, 205, 25 

overw N 3 GUE/NGL  -  

Bijlage, laatste visum § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 405, 171, 39 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1, §§ 5, 11, 20 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: Bijlage, laatste visum 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

amendement 6 

1e deel "geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over het gebrek aan transparantie en 

democratische controleerbaarheid met betrekking tot de Eurogroep;" 

2e deel "beveelt aan dat het EU-Pact voor DRG ook van toepassing is op de Eurogroep;" 

 
amendement 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in haar voorstel voor een EU-Pact voor DRG" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Jiří Maštálka is niet langer medeondertekenaar van de amendementen van de GUE/NGL-Fractie. 

 


