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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. Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de 

Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten ***I 

Verslag: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing 

ervan ***I 

Verslag: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 561, 9, 75 

 

 

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

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 562, 53, 27 
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5. Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht 

voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf *** 

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 560, 53, 27 

 

 

8. Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling 

Verslag: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 589, 13, 42 
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9. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de 

Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over 

de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het 

onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten 

Ontwerpresoluties: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1304/2016  

(GUE/NGL) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS - 165, 442, 36 

Ontwerpresolutie B8-1305/2016 

(ALDE) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS - 206, 394, 42 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Diversen 

Nathalie Griesbeck (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-1305/2016. 
 

 

10. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** 

Aanbeveling: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 481, 75, 88 
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11. Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** 

Aanbeveling: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)  

(gekwalificeerde meerderheid) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Actualisering van kredieten ter 

weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en 

veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 531, 94, 15 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 520, 53, 67 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: § 3 
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14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU 

inzake de eigen middelen 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

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

opmerkingen 

overw. A 1 GUE/NGL HS - 76, 522, 46 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 530, 83, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 1 
 

 

15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter 

ondersteuning van Duitsland 

Verslag: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor 

de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor 

bijstand aan Duitsland 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 590, 25, 29 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

overw. C 

1e deel “overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een speciaal 

instrument is in de zin van de MFK-verordening” 

2e deel “en dat de desbetreffende vastleggings- en betalingskredieten buiten de MFK-

plafonds om moeten worden gebudgetteerd;” 
 

 

17. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 

Verslag: Jens Geier (A8-0346/2016)  
(gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

na visum 6 1 GUE/NGL HS - 133, 455, 50 

overw. A 2 GUE/NGL HS - 94, 500, 48 

na overw A 3 GUE/NGL HS - 87, 514, 42 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508, 89, 45 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 
 

 

18. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 

onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in 

verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid 

Verslag: Jens Geier (A8-0351/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 

stemmen 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 560, 61, 18 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 526, 70, 44 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: § 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 5 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 4 

1e deel “wijst er nogmaals op dat de beschikbaarstelling van middelen uit dit instrument, als 

voorzien in artikel 11 van de MFK-verordening, opnieuw laat zien dat de begroting 

van de Unie dringend flexibeler moet worden” 

2e deel “en herhaalt zijn standpunt naar voren gebracht in het kader van de tussentijdse 

evaluatie/herziening van het MFK dat het jaarlijkse bedrag voor het 

flexibiliteitsinstrument moet worden verhoogd tot 2 miljard EUR;” 
 

 

19. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de 

betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 

Verslag: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 

stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 610, 24, 7 

 

 

20. Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst 

Verslag: Jens Geier en Indrek Tarand (A8-0353/2016) (gekwalificeerde meerderheid vereist voor 
verwerping van de gemeenschappelijke tekst) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

gemeenschappelijke 

tekst 

HS + 438, 194, 7 
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Diversen 

De wetgevingsresolutie omvat de volgende paragraaf 3 (nieuw): 

"3. merkt op dat de omvang van het personeelsbestand van het Parlement één van de belangrijke 

vraagstukken van deze bemiddeling was; herinnert eraan dat op grond van het Herenakkoord elke 

tak van de begrotingsautoriteit alleen bevoegd is voor haar eigen begrotingsafdeling; wijst ook op 

zijn politiek besluit de fracties uit te sluiten van de doelstelling tot vermindering van het 

personeelsbestand met 5 %, zoals benadrukt in zijn resoluties over de begrotingen 2014, 2015, 

2016 en 2017; zal de gevolgen van de begrotingsbesluiten voor de werking van de instelling 

evalueren;" 
 

 

21. De situatie in Italië na de aardbevingen 

Ontwerpresoluties: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-

1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-1284/2016  ENF  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1285/2016  

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

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR HS - 158, 446, 32 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 354, 246, 33 

na § 8 1 GUE/NGL HS + 347, 263, 22 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: § 6, amendement 1 

EFDD: § 7 

ECR: amendement 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE, PPE: § 7 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 13 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: “is van mening dat de gedeeltelijke opname in de 

begroting ("budgettisering") van de jaarlijkse financiële toewijzing voor het SFEU, 

zoals voorzien in de voorgestelde omnibusverordening, ertoe kan bijdragen de 

procedure voor het beschikbaar stellen van steun te versnellen”, “voorts” en “met het 

oog op toekomstige hervormingen” 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Dario Tamburrano (EFDD-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-1285/2016. 
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22. Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren 

Verslag: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

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

opmerkingen 

§ 28, punt g 1 meer dan 76 

leden 

HS + 623, 3, 5 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 615, 5, 6 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 
 

 

23. Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en 

gasactiviteiten 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 342, 285, 6 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 349, 280, 4 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 506, 106, 15 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 8 

1e deel “is van mening dat regelgeving moet worden vastgesteld inzake civielrechtelijke 

risicoaansprakelijkheid voor ongevallen met offshore-installaties om de toegang tot 

de rechter voor slachtoffers (hetzij rechtspersonen hetzij natuurlijke personen) van 

deze ongevallen te vergemakkelijken, aangezien dit voor de offshore-exploitant een 

stimulans kan zijn om het aan de activiteiten verbonden risico naar behoren te 

beheren;” 

2e deel “is van mening dat er geen plafonds moeten gelden voor financiële 

aansprakelijkheid;” 

 
§ 19 

1e deel “dringt er bij de Commissie op aan om de lidstaten aan te sporen 

financiëlezekerheidsinstrumenten te ontwikkelen voor vorderingen tot compensatie 

van traditionele schade ten gevolge van ongevallen in verband met algemene 

offshore olie- en gasactiviteiten of offshore olie- en gastransport, waaronder in geval 

van insolventie; is van oordeel dat daarmee voorkomen kan worden dat de 

aansprakelijkheid van exploitanten voor vervuiling door een ongeval ertoe leidt dat 

openbare middelen aangesproken moeten worden, want het is immers de overheid 

die de kosten van compensatie moet dragen als de regels zo blijven als ze nu zijn;” 

2e deel “is in dit verband van oordeel dat eveneens nagedacht moet worden over oprichting 

van een fonds met financiële bijdragen van de offshore-industrie;” 

 
§ 20 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: “betreurt evenwel dat niet alle activiteiten van de 

richtlijn offshore-veiligheid onder de werkingssfeer van de richtlijn inzake 

bescherming van het milieu door middel van het strafrecht vallen; betreurt tevens dat 

de definities van strafbare feiten en minimumsancties voor schending van de 

bepalingen inzake offshore-veiligheid in de EU niet geharmoniseerd zijn;” 

2e deel deze woorden 
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24. Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresoluties: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-

1320/2016, B8-1324/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1310/2016  

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

na § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE HS - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

na § 7 4 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 2 
 

Diversen 

Barbara Lochbihler (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 

RC-B8-1310/2016. 
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25. Toegang tot energie in ontwikkelingslanden 

Ontwerpresolutie: B8-1227/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1227/2016  

(Commissie DEVE) 

na § 1 2 GUE/NGL HS - 186, 411, 30 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 347, 261, 16 

na § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE HS + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE ES + 354, 272, 5 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 396, 226, 7 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 345, 269, 15 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

visum 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

Na visum 11 6 S&D  +  

overw B 1 GUE/NGL HS - 244, 332, 54 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 373, 242, 9 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw P § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw X § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw Z § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 4 

GUE/NGL: amendementen 1, 2 

S&D: § 16 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: overw X 

PPE: visum 8, overw K, O, P, Z, §§ 4, 16 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 16 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: “geleidelijke afschaffing van subsidies voor 

fossiele brandstoffen en roept ertoe op de” en “aldus vrijgekomen”  

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: “het gebruik van blending wanneer dit” en “is” 

2e deel deze woorden 

 

PPE: 

§ 12 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: “merkt in het bijzonder op dat de ontwikkeling van 

biomassa voor energiedoeleinden nieuwe bedreigingen vormt, en wel op het gebied 

van voedselzekerheid, veiligstelling van grondbezit, ontbossing en 

bodemverslechtering;” 

2e deel deze woorden 

 
§ 14 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: “dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan steun 

en technische bijstand te verlenen bij de uitvoering van het actieplan in het kader van 

het initiatief voor een Afrikaanse corridor voor schone energie, dat tot doel heeft de 

helft van de totale vraag naar elektriciteit in 2030 uit schone, inheemse en 

kosteneffectieve hernieuwbare hulpbronnen te halen, waardoor de uitstoot van 

koolstofdioxide wordt verminderd;” 

2e deel deze woorden 
 

 

26. De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 568, 43, 8 

 


