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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. Het vergaderrooster van het Parlement - 2018 

Voorstel van de Conferentie van voorzitters 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Voorstel van de Conferentie van 

voorzitters 

goedgekeurd 

 

 

2. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen 

van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen 

de EU en Canada 

Ontwerpresolutie: B8-1220/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1220/2016 (meer dan 76 leden) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 258, 419, 22 

      

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE:  eindstemming 
 

Diversen 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papdimoulis, Jean-Luc Mélenchon en Igor Šoltes zijn 

medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan en Theresa Griffin hebben hun handtekening ingetrokken van ontwerpresolutie B8-

1220/2016. 
 

 

3. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I 

Verslag: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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

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

opmerkingen 

gehele tekst 154 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 499, 177, 28 

 

Het verslag werd verwezen naar de bevoegde commissie tijdens de plenaire vergadering van 28 

oktober 2015 (artikel 61, lid 2, van het Reglement). 

Amendement 154 komt in de plaats van de amendementen die tijdens deze vergadering zijn 

aangenomen. 
 

 

4. Afronding Bazel III 

Ontwerpresolutie: B8-1226/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1226/2016  

(Commissie ECON) 

na § 2 2 GUE/NGL  -  

na § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL HS - 160, 512, 30 

na overw B 1 GUE/NGL HS - 190, 330, 174 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 4 
 

 

5. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

Verslag: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 620, 55, 19 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 444, 233, 17 

2 +  

na § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE HS - 89, 576, 34 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 523, 158, 17 

2 +  

3/HS + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE HS - 97, 559, 40 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE HS - 132, 487, 75 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE HS - 120, 485, 95 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 15 39S GUE/NGL HS - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE HS - 169, 475, 57 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL HS - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

na § 22 41 GUE/NGL HS - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE HS - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

na § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE HS - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL HS - 151, 502, 46 

7 S&D ES + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE HS - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE HS - 83, 500, 110 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 414, 234, 53 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 454, 187, 58 

na § 32 43 GUE/NGL HS - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE HS - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL HS - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE HS - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE HS - 167, 442, 84 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 379, 280, 38 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

na § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

na § 44 33 Verts/ALE HS - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE HS - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE HS - 181, 423, 92 

8 S&D HS - 139, 520, 37 

na § 48 9 S&D HS + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL HS - 111, 542, 46 

§ 49 38S Verts/ALE HS - 250, 416, 30 

na § 49 10 Meer dan 40 

leden 

HS - 263, 399, 37 

visum 5 1 S&D  +  

na visum 8 2 S&D  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 386, 237, 74 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE amendementen 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: amendementen 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (1e deel), 11 (1e en 3e deel), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2e deel) 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 10 

1e deel "is er vast van overtuigd dat een grondige en wezenlijke herziening van het GVDB 

derhalve noodzakelijk is, zodat de EU en haar lidstaten op beslissende wijze kunnen 

bijdragen tot de veiligheid van de EU, de beheersing van internationale crises en de 

handhaving van de strategische autonomie van de EU;" 

2e deel "benadrukt andermaal dat geen enkel land alleen het hoofd kan bieden aan de 

huidige veiligheidsdreigingen;" 

 
§ 11 

1e deel "is van mening dat voor een succesvolle herziening van het GVDB de EU-lidstaten 

vanaf het prille begin bij het proces moeten worden betrokken om uit te sluiten dat 

naar verloop van tijd impasses ontstaan; benadrukt de praktische en financiële 

voordelen van verdere samenwerking voor de ontwikkeling van de Europese 

defensiecapaciteiten en wijst op de lopende initiatieven, die tijdens de Europese 

Raad over defensie in december moeten worden omgezet in concrete maatregelen;" 

2e deel "dringt voorts bij de lidstaten en de EU aan op passende investeringen in veiligheid 

en defensie;" zonder de woorden "en de EU" 

3e deel "en de EU" 

 
§ 35 

1e deel "benadrukt dat de NAVO op afschrikkings- en defensiegebied het best is toegerust 

en wijst erop dat de organisatie bereid is tot collectieve defensie over te gaan (artikel 

V van het Noord-Atlantisch Verdrag) in gevallen waarin een van haar leden wordt 

aangevallen," 

2e deel "terwijl het zwaartepunt van het GVDB momenteel bij vredeshandhaving, 

conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid (artikel 42 VEU) 

ligt en de EU over bijkomende middelen beschikt om te reageren op bedreigingen 

van de interne veiligheid van de lidstaten, waaronder ondermijning, bedreigingen die 

geen van alle onder artikel V vallen; herhaalt dat de solidariteitsclausule van artikel 

222 VWEU het waarborgen van de bescherming van de democratische instellingen 

en de burgerbevolking tegen een eventuele terroristische aanval beoogt;" 
 

Diversen 

Amendement 6 is ingetrokken. 
  

 

6. Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda 

door derden 

Verslag: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 302, 362, 17 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Titel voor paragraaf 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 244, 414, 22 

3 +  

4/ES + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 244, 409, 31 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 -  

4 +  

5/ES + 368, 292, 20 

6/ES + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES - 252, 406, 31 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 252, 407, 26 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 304, 179, 208 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: Titel voor § 7, §§ 7, 12, 27, overw E, H 

ALDE: § 38 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en ernaar streeft", "politieke extremisten" en 

"evenals in de vorm van grootschalige desinformatie en" 

2e deel "en ernaar streeft" 

3e deel "politieke extremisten" en "evenals in de vorm van grootschalige desinformatie en" 

 
§ 10 

1e deel "wijst erop dat de informatiestrategie van het Kremlin complementair is aan zijn 

beleid om de bilaterale betrekkingen, de economische samenwerking en 

gemeenschappelijke projecten met individuele EU-lidstaten te intensiveren" 

2e deel "om de samenhang in de EU te verzwakken en het EU-beleid te ondermijnen;" 

 
§ 11 

1e deel "stelt dat Russische strategische communicatie onderdeel is van een grotere 

ondermijnende campagne om de EU-samenwerking en de soevereiniteit, politieke 

onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de Unie en haar lidstaten te 

verzwakken; dringt er bij de lidstaten op aan waakzaam te zijn tegenover Russische 

informatieactiviteiten op Europese grond" zonder de woorden "ondermijnende" en 

"en haar lidstaten" 

2e deel "ondermijnende" 

3e deel "en haar lidstaten" 

4e deel "en de inspanningen voor het delen van capaciteiten en contra-activiteiten die gericht 

op het bestrijden van dergelijke activiteiten uit te breiden; 

 
§ 36 

1e deel "benadrukt dat het van belang is om op effectieve wijze te communiceren over EU-

beleid, zowel intern als extern, en om mededelingen af te stemmen op specifieke 

regio's, onder meer door te zorgen voor toegang tot informatie in de plaatselijke 

talen; is in deze context verheugd over de lancering van de website van de EDEO in 

het Russisch," 

2e deel "als een eerste stap in de goede richting en spoort aan tot de vertaling van de EDEO-

website in bijkomende talen, zoals het Arabisch en het Turks;" 
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§ 56 

1e deel "veroordeelt het regelmatige optreden tegen de onafhankelijke media, journalisten en 

activisten van het maatschappelijk middenveld in Rusland en bezette gebieden, 

waaronder de Krim sinds de illegale annexatie van dit gebied; benadrukt dat sinds 

1999 tientallen journalisten zijn vermoord, verdwenen of gevangengenomen in 

Rusland; 

2e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten de bescherming van journalisten in Rusland 

en het nabuurschap van de EU te versterken en het Russische maatschappelijk 

middenveld te ondersteunen en in contacten van mens tot mens te investeren; 

verzoekt de onmiddellijke vrijlating van journalisten; neemt er nota van dat de EU 

haar betrekkingen met haar oostelijke partners en andere buurlanden versterkt en 

ook de communicatielijnen met Rusland openhoudt;" 

3e deel "erkent dat Russische desinformatiecampagnes het best zouden kunnen worden 

bestreden door het bestaan van onafhankelijke en vrije media in Rusland zelf; is van 

mening dat het de doelstelling van de EU moet zijn om hiervoor te zorgen;" 

4e deel "verzoekt om speciale aandacht en voldoende middelen voor pluralisme in de media, 

lokale media, onderzoeksjournalistiek en media in buitenlandse talen, met name in 

het Russisch, Arabisch, Perzisch, Turks en Urdu, evenals in andere talen die worden 

gesproken door bevolkingen die kwetsbaar zijn voor propaganda;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1e deel "benadrukt dat er verschillende vormen van vijandige propaganda tegen de EU 

bestaan en dat hiervoor verschillende instrumenten worden gebruikt, vaak op maat 

gemaakt om bij het profiel van de EU-lidstaten te passen, teneinde de waarheid 

geweld aan te doen, twijfel te zaaien, lidstaten te verdelen, de strategische 

loskoppeling tussen de Europese Unie en haar partners in Noord-Amerika in de hand 

te werken, het besluitvormingsproces lam te leggen, de EU-instellingen en trans-

Atlantische partners, waarvan de rol voor de Europese veiligheids- en economische 

architectuur wordt erkend, in de ogen van de EU-burgers en de burgers van het 

nabuurschap in diskrediet te brengen en het Europese politieke verhaal op basis van 

democratische waarden, mensenrechten en de rechtsstaat te ondermijnen en uit te 

hollen; herinnert eraan dat een van de belangrijkste instrumenten die worden 

gebruikt het inboezemen van angst en onzekerheid onder EU-burgers is, evenals het 

presenteren van vijandelijke staten en niet-overheidsactoren als veel sterker en 

succesvoller dan zij in werkelijkheid zijn;" 

2e deel "wijst erop dat andere autoritaire regimes overal ter wereld de door het Kremlin 

ontwikkelde strategieën overnemen;" 

 
§ 22 

1e deel "onderstreept dat islamistische terroristische organisaties, en met name ISIS/Da'esh 

en Al Qaida, zich bezighouden met actieve desinformatiecampagnes die tot doel 

hebben de Europese waarden en belangen te ondermijnen;" 

2e deel "wijst in dit verband op het belang van een specifieke strategie om islamistische 

anti-EU-propaganda en desinformatie tegen te gaan;" 

 
overw E 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "-oorlog" 

2e deel deze woorden 

 
overw H 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "-oorlog" 

2e deel deze woorden 
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ALDE, ENF: 

§ 8 

1e deel "erkent dat de Russische regering op agressieve wijze gebruik heeft gemaakt van een 

groot gamma instrumenten en hulpmiddelen, zoals denktanks en speciale stichtingen 

(Russkij Mir), speciale autoriteiten (Rossotrudnitsjestvo), meertalige tv-kanalen 

(Russia Today), pseudonieuwsagentschappen en multimediadiensten (Sputnik), 

grensoverschrijdende sociale en religieuze groepen aangezien het regime zichzelf 

wil presenteren als de enige ware beschermer van de traditionele christelijke 

waarden, sociale media en internettrollen om de democratische waarden in twijfel te 

trekken, Europa te verdelen, binnenlandse steun te krijgen en de perceptie te 

scheppen van falende staten in het oostelijk nabuurschap van de EU; benadrukt dat 

Rusland relevante financiële middelen investeert in zijn desinformatie- en 

propaganda-instrumenten die direct door de staat worden ingezet of door 

ondernemingen en organisaties die door het Kremlin worden gecontroleerd;" zonder 

de woorden "op agressieve wijze", "de democratische waarden in twijfel te trekken, 

Europa te verdelen," en "desinformatie- en" 

2e deel "op agressieve wijze" 

3e deel "de democratische waarden in twijfel te trekken, Europa te verdelen," 

4e deel "desinformatie- en" 

5e deel "benadrukt dat het Kremlin enerzijds politieke partijen en organisaties in de EU 

financieel steunt met als doel de politieke samenhang te ondermijnen en dat de 

propaganda van het Kremlin anderzijds rechtstreeks gericht is tegen specifieke 

journalisten, politici en individuen in de EU;" 

 
§ 13 

1e deel "is ernstig bezorgd over de snel toename van door het Kremlin geïnspireerde 

activiteiten in Europa, waaronder desinformatie en propaganda die ertoe zouden 

kunnen leiden dat de Russische invloed om de EU te verzwakken of te verdelen 

toeneemt of behouden blijft; benadrukt dat een groot deel van de vijandige 

propaganda van het Kremlin tot doel heeft sommige Europese landen te beschrijven 

als landen die traditioneel tot de "Russische invloedssfeer" behoren," zonder het 

woord "vijandige" 

2e deel "vijandige" 

3e deel , waardoor hun soevereiniteit en diepgewortelde Europese identiteit worden 

ondermijnd, die in het verleden door communistische regimes werden ondermijnd" 

4e deel "merkt op dat het verspreiden en opleggen van een ander verhaal een van de 

voornaamste strategieën is en dat verhaal vaak is gebaseerd op een gemanipuleerde 

interpretatie van historische gebeurtenissen gericht op het rechtvaardigen van zijn 

externe optreden en geopolitieke belangen;" 

5e deel "merkt op dat geschiedvervalsing een van de voornaamste strategieën is;" 

6e deel "wijst in dit verband op de noodzaak om het bewustzijn te vergroten van de 

misdaden van communistische regimes door middel van publieke campagnes en het 

onderwijs en om onderzoeks- en documentatieactiviteiten te ondersteunen," 

7e deel "met name in de landen van het voormalige Sovjetblok, om het verhaal van het 

Kremlin te bestrijden" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

overw D 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dat de Sovjetunie tijdens de Koude Oorlog als 

eerste extensief een gerichte informatieoorlog tegen het Westen heeft gebruikt" 

2e deel "overwegende dat de Sovjetunie tijdens de Koude Oorlog als eerste extensief een 

gerichte informatieoorlog tegen het Westen heeft gebruikt" zonder de woorden 

"tegen het Westen" en "de Sovjetunie" 

3e deel "tegen het Westen" en "de Sovjetunie" 
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7. Gebarentaal en professionele gebarentolken 

Ontwerpresoluties: B8-1230/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

na § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

na visum 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 661, 6, 23 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE eindstemming 
 

Diversen 

Ontwerpresolutie B8-1241/2016 is ingetrokken. 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva 

(GUE/NGL-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1230/2016. 

 

Igor Šoltes (Verts/ALE-Fractie) en Anneleen Van Bossuyt (ECR-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

ontwerpresolutie B8-1230/2016. 
 

 

8. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de 

werkzame stof bentazon 

Ontwerpresolutie: B8-1228/2016 

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 B8-1228/2016  

(Commissie ENVI) 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 2 8 PPE ES + 332, 276, 66 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE ES - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

na § 5 4 PPE  -  

overw E 2 PPE  -  

overw M 1 S&D ES + 389, 282, 7 

na overw R 5 PPE ES - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 361, 289, 28 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 2, 3 

 


