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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 

 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_NL.docx 2 PE 596.793 

1. Insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen ***I 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 624, 30, 32 

 

 

2. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale 

handel in textiel *** 

Aanbeveling: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan en de bilaterale 

handel in textiel (resolutie) 

Verslag: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 567, 68, 69 

 

 

4. Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (toetreding van Ecuador) *** 

Aanbeveling: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 544, 114, 44 
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5. Overeenkomst EU-Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in 

het Skagerrak *** 

Aanbeveling: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Overeenkomst EU-Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in 

het Skagerrak (resolutie) 

Verslag: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 638, 10, 49 

 

 

7. Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Georgië en 

Europol 

Verslag: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 544, 99, 66 

 

 

8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - 

automobielsector - Spanje 

Verslag: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de 

uitgebrachte stemmen) 

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

opmerkingen 

na § 18 4 GUE/NGL HS - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL HS - 275, 414, 15 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 613, 82, 12 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 4, 5 
 

 

9. Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1 ENF HS - 69, 629, 8 

Standpunt van de Raad goedgekeurd 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 
 

 

 

10. Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Wim van de Camp (A8-0373/2016)  

(gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

HS - 330, 354, 23 

artikel 4, na § 4 4 S&D HS - 333, 349, 24 

artikel 4, § 6 9 GUE/NGL HS - 150, 530, 25 

artikel 8, na § 2 10 GUE/NGL HS - 128, 530, 48 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw 7 5 GUE/NGL HS - 127, 525, 47 

overw 13 6 GUE/NGL HS - 151, 515, 29 

overw 14 7 GUE/NGL HS - 159, 517, 29 

Standpunt van de Raad goedgekeurd 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 

S&D: amendement 4 

Verts/ALE: amendement 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: amendementen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: amendement 3 
 

 

 

11. Eén Europese spoorwegruimte ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)  

(gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

standpunt van de Raad 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

HS - 250, 459, 1 

artikel 1, na § 2 5 GUE/NGL HS - 161, 485, 49 

artikel 11, na § 2 6 GUE/NGL HS - 168, 524, 9 

na artikel 11 7S GUE/NGL HS - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL HS - 189, 493, 25 

Artikel 56, § 3, na sub-

§ 2 

9 GUE/NGL HS - 183, 487, 28 

artikel 56, na § 3 10 GUE/NGL HS - 247, 454, 6 

artikel 56, na § 12 11 GUE/NGL HS - 166, 506, 34 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

artikel 63, § 1, sub-§ 2 12S GUE/NGL  -  

artikel 63, § 1, sub-§ 3 13S GUE/NGL  -  

Standpunt van de Raad goedgekeurd 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: amendementen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: amendement 3 
 

 

12. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens 

***I 

Verslag: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

opmerkingen 

gehele tekst 157 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 546, 140, 22 

 

Diversen 

Het verslag werd verwezen naar de commissie tijdens de vergadering van 8 maart 2016 (artikel 61, 

lid 2, van het Reglement). 

Amendement 157 komt in de plaats van de amendementen die tijdens deze vergadering zijn 

aangenomen. 
 

 

13. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Juhan Parts 

Verslag: Bart Staes (A8-0375/2016) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du règlement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: benoeming 

van Juhan Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal * 

Verslag: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-5 

7-10 

commissie  +  

Besluit 2008/376/EG 

artikel 3, § 1, letter g 

16S Verts/ALE ES + 349, 343, 13 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 3, § 2, na letter 

f 

24 S&D HS - 261, 408, 43 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 4, titel en § 1 

21 S&D HS - 279, 372, 58 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 4, § 1, na letter 

i 

25 S&D HS - 264, 398, 44 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 4, §§ 2 en 3 

17 Verts/ALE  -  

Besluit 2008/376/EG 

artikel 8, inleidende 

formule 

20 Verts/ALE ES + 353, 346, 7 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 8, na letter j 

22 S&D HS - 326, 345, 37 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 21, letter b 

26 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

Besluit 2008/376/EG 

artikel 21, na letter i 

6 commissie so   

1/HS + 666, 17, 27 

2/HS - 315, 322, 65 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

Besluit 2008/376/EG 

artikel 24, § 2, alinea 1 

13 Verts/ALE  -  

Besluit 2008/376/EG 

artikel 24, § 3, alinea 1 

12 Verts/ALE  -  

Besluit 2008/376/EG 

artikel 24, § 3, alinea 2 

14 Verts/ALE ES - 302, 393, 11 

Besluit 2008/376/EG 

artikel 24, na § 3 

15 Verts/ALE ES + 403, 302, 5 

Besluit 2008/376/EG 

Bijlage, tabel 1 

18 Verts/ALE HS - 299, 360, 50 

Besluit 2008/376/EG 

Bijlage, tabel 2 

19 Verts/ALE HS - 291, 359, 48 

na overw 1 23 S&D HS - 260, 413, 20 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 562, 103, 45 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: amendementen 6, 18, 19, 21 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

Amendement 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van verdere steunmaatregelen ter 

waarborging van de continuïteit daarvan en van de levensvatbaarheid op lange 

termijn” 

2e deel deze woorden 

 
amendement 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en van de levensvatbaarheid op lange termijn” 

2e deel deze woorden 
 

 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_NL.docx 9 PE 596.793 

15. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 2015 

Verslag: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 10 1 meer dan 40 

leden 

HS - 261, 388, 58 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 464, 212, 23 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 686, 16, 3 

2/HS + 510, 176, 19 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 386, 239, 84 

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 364, 326, 11 

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 87 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 96 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 98 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 104 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 109 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 117 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 119 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 124 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 126 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 129 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 136 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 140 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 141 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 148 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 626, 33, 45 

2/HS + 382, 281, 31 

overw U § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AG § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AM § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 337, 356, 15 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 463, 115, 113 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (2e deel), 148, amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, overw U 

ALDE: §§ 98, 140 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 36 

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

ernstige schending vormt van de rechten van de mens;” 

2e deel “herinnert eraan dat het opzetten van missies, zoals de militaire operatie van de 

Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied 

(EUNAVFOR MED operation SOPHIA), een doeltreffende methode is om 

migrantensmokkel te bestrijden; verzoekt de Unie dit soort operaties voort te zetten 

en te intensiveren;” 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dat er in plaats van bilaterale overeenkomsten 

tussen lidstaten en derde landen beter nieuwe EU-overnameovereenkomsten zouden 

worden gesloten” 

2e deel deze woorden 

 
§ 64 

1e deel “specifieke” en “voor deradicalisering en” 

2e deel deze woorden 

 
§ 87 

1e deel “herhaalt dat er aandacht nodig is voor de bijzondere kenmerken van kmo's, die 

voornamelijk op lokaal en regionaal niveau en binnen specifieke sectoren actief zijn; 

acht het daarom van fundamenteel belang dat er in het beleid inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) van de Unie, met inbegrip van de nationale MVO-

actieplannen, naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke vereisten van 

kmo's,” 

2e deel “dat dit beleid strookt met het "denk eerst klein"-principe en dat de informele en 

intuïtieve benadering van MVO die door kmo's wordt gehanteerd erkenning krijgt; 

verzet zich andermaal tegen alle maatregelen die tot meer administratieve of 

financiële lasten voor kmo's kunnen leiden, maar spreekt zijn steun uit voor 

maatregelen die kmo's in staat stellen gezamenlijk op te treden;” 

 
§ 140 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor het opstellen van nieuwe internationaal 

bindende regels om het IHR opnieuw aan te passen aan de nieuwe realiteit van 

oorlogvoering,” 

2e deel deze woorden 

 

PPE: 

§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(waarbij mensenrechtenstrategieën om de rechten 

van LGBTI's te bevorderen en te beschermen van cruciaal belang zijn)“ 

2e deel deze woorden 

 
§ 40 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “veroordeelt het feit dat in de UNHRC vaak landen 

zitting nemen waarvan bewezen is dat zij verantwoordelijk zijn voor ernstige 

mensenrechtenschendingen en verzoekt de EU-lidstaten hun stemgedrag in de 

UNHRC openbaar te maken;” 

2e deel deze woorden 
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§ 89 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en die als fundamenteel onderdeel van de 

overeenkomst een voorwaarde vormen voor de sluiting ervan” 

2e deel deze woorden 

 
§ 104 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de bescherming van seksuele en reproductieve 

rechten” en ”met inbegrip van veilige abortus” 

2e deel “en de bescherming van seksuele en reproductieve rechten” 

3e deel ”met inbegrip van veilige abortus” 

 
§ 141 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vraagt de lidstaten te overwegen gevangenen uit 

Guantánamo in de EU op te nemen;” 

2e deel deze woorden 

 
overweging AG 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder LGBTI's” 

2e deel deze woorden 

 

S&D: 

§ 129 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “nationale”, “nationale” en “nationale” 

2e deel deze woorden 

 

ENF: 

§ 51 

1e deel “benadrukt dat het noodzakelijk is de samenwerking met landen van herkomst en 

doorreislanden te versterken ter bevordering van een gestructureerd beheer van 

migratiestromen en van maatregelen om de onderliggende oorzaken van emigratie 

aan te pakken; onderstreept dat het cruciaal is de strijd aan te gaan met groepen die 

zich bezighouden met migrantensmokkel;” 

2e deel “wijst erop dat de EU de betrokken landen moet aansporen het Protocol van Palermo 

tegen migrantensmokkel te ondertekenen; herinnert aan de verbintenissen waarover 

op de top van Valletta overeenstemming is bereikt;” 

 
§ 78 

1e deel “uit zijn bezorgdheid over pogingen om middelen die bestemd zijn voor 

armoedebestrijding en ontwikkeling – waarmee ook concrete tenuitvoerlegging 

wordt gegeven aan beleid dat uiteindelijk bedoeld is voor de bescherming van de 

mensenrechten – voor niet-ontwikkelingsgerelateerde doelen te gebruiken; 

benadrukt dat ontwikkelingshulp gericht moet zijn op de uitbanning van armoede en 

niet louter een instrument mag worden voor het controleren van migratie, en 

herinnert aan het belang van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 16 inzake vrede, 

rechtvaardigheid en sterke instellingen voor het nastreven van verbeteringen op het 

vlak van de mensenrechten en doeltreffend democratisch bestuur; is van mening dat 

de transparantie van EU-hulpverlening en de verantwoordingsplicht van de 

begunstigde landen alleen kunnen worden gewaarborgd als er een 

anticorruptieclausule wordt opgenomen in alle ontwikkelingsprogramma's, en dat de 

consolidering van de rechtsstaat, goed bestuur, institutionele capaciteit met behulp 

van begrotingssteun, democratische participatie en representatieve besluitvorming, 

stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en inclusieve en duurzame groei, waardoor het 

mogelijk wordt de gegenereerde rijkdom op een billijke manier te herverdelen, 

hoofddoelstellingen zouden moeten zijn van al het externe beleid van de EU;” 
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2e deel “waarschuwt voor populisme, extremisme en misbruik van de grondwet waarmee 

mensenrechtenschendingen worden gelegitimeerd;” 

 

ALDE: 

§ 119 

1e deel “is diep verontrust dat de snel toenemende dreiging van antimicrobiële resistentie 

(AMR) naar verwachting de belangrijkste doodsoorzaak ter wereld zal worden en 

dat met name kwetsbare en zwakke personen in ontwikkelingslanden hiervan het 

slachtoffer zullen worden; verzoekt de Commissie onverwijld een echt doeltreffende 

strategie voor volksgezondheid te ontwikkelen” 

2e deel “die onder meer het volgende omvat:- vaststelling van de oorzaken van ziekten, 

diagnostiek en de manieren waarop resistente bacteriën zich verspreiden via 

toerisme en handel, - vaststelling van optimale internationale, nationale en regionale 

noodmaatregelen na een "uitbraak" van bacteriën die niet kunnen worden gestopt en 

de geïntegreerde en gecoördineerde voorbereiding van dergelijke maatregelen, - de 

ontwikkeling van de strengste, op hoeveelheid gebaseerde regelgeving inzake het 

gebruik van antibiotica in alle regio's van de wereld, in combinatie met adequate en 

doeltreffende handhavingsmaatregelen, - de ontwikkeling en uitvoering van het 

grootste voorlichtingsprogramma ooit over de dreiging die uitgaat van AMR, met 

behulp van alle middelen, met name de sociale media;”  

 
overw AM 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de meest fundamentele mensenrechten” 

2e deel deze woorden 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1e deel “onderstreept dat conflicten, oorlogen, falend bestuur en het gebrek aan eerbiediging 

van de mensenrechten en democratie belangrijke oorzaken zijn van migratie en 

ontheemding;” 

2e deel “benadrukt dat gastlanden moeten zorgen voor een volledige toegang tot gratis, 

openbare en kwaliteitsvolle dienstverlening voor onderwijs en gezondheidszorg, met 

inbegrip van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, toegang tot de 

arbeidsmarkt en tot huisvesting die voldoet aan de behoeften van vluchtelingen; 

beklemtoont dat de bereidheid van migranten en vluchtelingen om te integreren, in 

combinatie met een geschikt welzijnsbeleid, van wezenlijk belang is voor integratie; 

verzoekt de EU meer inspanningen te leveren om Libanon en Jordanië te 

ondersteunen, aangezien deze twee landen een ongezien aantal vluchtelingen 

opvangen die vaak te maken krijgen met meervoudige bedreigingen;” zonder de 

woorden: "en rechten" 

3e deel "en rechten" 

 
§ 61 

1e deel “verzoekt de lidstaten om het aangenomen gemeenschappelijke asielpakket en de 

gemeenschappelijke migratiewetgeving van de EU na te leven en volledig ten 

uitvoer te leggen, met name om kwetsbare asielzoekers zoals kinderen, vrouwen, 

ouderen en LGBTI's te beschermen tegen geweld en discriminatie tijdens de 

asielprocedure, en om te voorzien in passende opleiding voor de lidstaten om 

geschikte en redelijke procedures mogelijk te maken; verzoekt de lidstaten deel te 

nemen aan hervestigingsprogramma's, toegang te geven tot gezinshereniging en 

humanitaire visa te verlenen;” zonder de woorden: “en LGBTI's” 
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2e deel “en LGBTI's” 

3e deel “benadrukt dat het belangrijk is iets te doen aan de administratieve en politieke 

belemmeringen voor een snelle uitvoering van de verbintenissen inzake 

herplaatsing; begrijpt dat de veilige terugkeer van degenen die na individuele 

beoordeling van hun asielaanvraag niet voor bescherming in de Unie in aanmerking 

komen, moet worden uitgevoerd;” 

 
§ 108 

1e deel “is ingenomen met de goedkeuring en steunt de tenuitvoerlegging van de recente 

resolutie 2242 van de VN-Veiligheidsraad, waarin vrouwen een centrale rol 

toebedeeld krijgen in alle inspanningen voor het aanpakken van wereldwijde 

uitdagingen, en waarin wordt aangedrongen op bijkomende inspanningen om de 

agenda's inzake vrouwen, vrede en veiligheid in alle verschillende dimensies van 

vredeshandhaving te integreren; benadrukt hoe belangrijk een evenwaardige, 

volledige en actieve participatie van vrouwen is bij het voorkomen en oplossen van 

conflicten, alsook in het proces van vredesonderhandelingen en vredesopbouw;” 

2e deel “pleit voor de invoering van een quotaregeling ter bevordering van de participatie 

van vrouwen op alle politieke niveaus;” 

 
§ 148 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de christenen momenteel overal ter wereld het 

meest van alle religieuze groepen worden lastiggevallen en geïntimideerd, ook in 

Europa, waar christelijke vluchtelingen regelmatig worden vervolgd op religieuze 

gronden, en dat“ 

2e deel deze woorden 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1e deel “is ingenomen met de goedkeuring en steunt de tenuitvoerlegging van de recente 

resolutie 2242 van de VN-Veiligheidsraad, waarin vrouwen een centrale rol 

toebedeeld krijgen in alle inspanningen voor het aanpakken van wereldwijde 

uitdagingen, en waarin wordt aangedrongen op bijkomende inspanningen om de 

agenda's inzake vrouwen, vrede en veiligheid in alle verschillende dimensies van 

vredeshandhaving te integreren; benadrukt hoe belangrijk een evenwaardige, 

volledige en actieve participatie van vrouwen is bij het voorkomen en oplossen van 

conflicten, alsook in het proces van vredesonderhandelingen en vredesopbouw;” 

2e deel “pleit voor de invoering van een quotaregeling ter bevordering van de participatie 

van vrouwen op alle politieke niveaus;” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de christenen momenteel overal ter wereld het 

meest van alle religieuze groepen worden lastiggevallen en geïntimideerd, ook in 

Europa, waar christelijke vluchtelingen regelmatig worden vervolgd op religieuze 

gronden, en dat“ 

2e deel deze woorden 
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16. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 

VEU) 

Verslag: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 14 GUE/NGL HS - 69, 616, 15 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 498, 98, 111 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 450, 184, 70 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 514, 140, 48 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 559, 120, 27 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL HS - 127, 558, 20 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 544, 142, 19 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 479, 140, 76 

§ 19 16S GUE/NGL HS - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 432, 255, 18 

2/HS + 407, 261, 26 

3/HS + 505, 169, 17 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 20 17S GUE/NGL HS - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 473, 188, 44 

2/HS + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 422, 262, 22 

§ 27 18S GUE/NGL HS - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 389, 248, 69 

na § 27 19 GUE/NGL HS - 116, 529, 53 

na § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 489, 135, 73 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 520, 133, 51 

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 484, 172, 41 

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 480, 162, 51 

na § 65 13 Verts/ALE  -  

visum 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 349, 327, 28 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 433, 174, 93 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (1e deel), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: amendementen 14, 15, 16, 17, 18, 19 en § 3, 14, 30 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 27 

EFDD: overw E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, visa 7, 10, overw E 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 12 

1e deel “benadrukt dat de huidige crises de beperkingen van de Verenigde Naties aantonen; 

vraagt de EU en haar lidstaten hun hele gewicht in de schaal te leggen voor een 

hervorming van de Veiligheidsraad” 

2e deel “met name wat betreft de ontzegging van het vetorecht bij massale gruweldaden” 
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§ 23 

1e deel “betreurt dat de alomvattende taken voortgekomen uit de Raad Buitenlandse Zaken 

van november 2013, de Europese Raad van 2013 en de Europese Raad van 2015 nog 

niet volledig zijn uitgevoerd door de Europese Commissie, de EDEO, het EDA en de 

lidstaten; vraagt de VV/HV en de commissaris voor Interne Markt, Industrie, 

Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf om de uitvoering van eerdere 

besluiten te beoordelen en voor te leggen aan het Parlement vooraleer nieuwe taken 

worden voorgesteld; spoort aan tot spoed op het vlak van het lopende werk over het 

Europees defensieactieplan en de inspanningen van de Commissie om de 

defensiesamenwerking te maximaliseren” 

2e deel “ met inbegrip van stimulansen op bijvoorbeeld het vlak van interne-markt-, 

openbare aanbestedings-, onderzoeks-, vervoers-, ruimte-, cyber-, energie- en 

industriebeleid; neemt kennis van het voorstel van de Franse president voor een 

Europees veiligheids- en defensiefonds en steunt de ontwikkeling van nieuwe en 

innovatieve financierings- en investeringsconcepten, ook via de Europese 

Investeringsbank en publiek-private partnerschappen;” 

 

S&D: 

§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het creëren van een permanent civiel-militair 

hoofdkwartier, met een even belangrijk militair plannings- en uitvoeringsvermogen 

en civiel plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC), dat de strategische en 

operationele planning in de hele planningscyclus zou verbeteren, de civiel-militaire 

samenwerking zou versterken en het vermogen van de EU om snel op crises te 

reageren zou verbeteren;” 

2e deel deze woorden 

 
overw. C 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “enorme vluchtelingenstromen“ 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1e deel “is ervan overtuigd dat bijkomende financiering van de lidstaten en inspanningen om 

synergie in de hand te werken ook noodzakelijk zijn gezien de reeds 

ondergefinancierde EU-begroting, bijkomende inspanningen voor operaties, 

administratieve kosten, voorbereidende acties en pilootprojecten in het kader van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; roept de Commissie en de 

lidstaten op om gebruik te maken van de huidige herziening van het meerjarig 

financieel kader (MFK) om tegemoet te komen aan de budgettaire behoeften voor de 

toenemende uitdagingen op het gebied van veiligheid; roept de lidstaten op hun 

defensie-uitgaven te verhogen om het door de NAVO vastgestelde capaciteitsdoel 

van minimaal 2 % van het bbp aan defensie-uitgaven te verwezenlijken;” zonder de 

woorden: “bijkomende financiering van de lidstaten” 

2e deel “bijkomende financiering van de lidstaten” 

3e deel “benadrukt dat besparingen en herverdeling van de middelen mogelijk zijn door een 

betere coördinatie en een daling van het aantal overlappende activiteiten tussen de 

EU en de lidstaten;” 
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§ 34 

1e deel “vindt dat een nieuwe, realistischere strategie voor de betrekkingen van de EU met 

Rusland moet worden gedefinieerd, die is gebaseerd op een geloofwaardig 

afschrikkend effect, maar ook op dialoog op domeinen van gemeenschappelijk 

belang, zoals terrorismebestrijding, non-proliferatie en handel; onderstreept 

tegelijkertijd het belang om meer te investeren in de samenwerking met en de 

ondersteuning van het Russische maatschappelijk middenveld, teneinde de basis 

voor de betrekkingen tussen de Unie en Rusland op lange termijn te versterken;” 

2e deel “benadrukt dat sancties noodzakelijk waren als reactie op en de meest doeltreffende 

manier zijn gebleken om verdere Russische agressie in Oekraïne te beletten; 

herinnert eraan dat de opschorting van de sancties in kwestie afhankelijk is gesteld 

van de volledige tenuitvoerlegging van de akkoorden van Minsk; steunt volledig de 

oplegging door de Unie van beperkende maatregelen aan personen en entiteiten in 

Rusland als reactie op de illegale annexatie van de Krim en de opzettelijke 

destabilisatie van Oekraïne, en onderstreept dat de EU de optie van bijkomende 

graduele sancties moet openhouden, in het bijzonder tegen hoogtechnologische 

producten in de olie- en gas-, IT- en bewapeningssector, als Rusland internationaal 

recht blijft schenden;” 

3e deel “is van mening dat het in het gemeenschappelijk belang van de EU en Rusland is om 

betere betrekkingen te verwezenlijken op voorwaarde dat internationaal recht wordt 

toegepast;” 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1e deel “vindt dat een nieuwe, realistischere strategie voor de betrekkingen van de EU met 

Rusland moet worden gedefinieerd, die is gebaseerd op een geloofwaardig 

afschrikkend effect, maar ook op dialoog op domeinen van gemeenschappelijk 

belang, zoals terrorismebestrijding, non-proliferatie en handel; onderstreept 

tegelijkertijd het belang om meer te investeren in de samenwerking met en de 

ondersteuning van het Russische maatschappelijk middenveld, teneinde de basis 

voor de betrekkingen tussen de Unie en Rusland op lange termijn te versterken;” 

2e deel “benadrukt dat sancties noodzakelijk waren als reactie op en de meest doeltreffende 

manier zijn gebleken om verdere Russische agressie in Oekraïne te beletten; 

herinnert eraan dat de opschorting van de sancties in kwestie afhankelijk is gesteld 

van de volledige tenuitvoerlegging van de akkoorden van Minsk; steunt volledig de 

oplegging door de Unie van beperkende maatregelen aan personen en entiteiten in 

Rusland als reactie op de illegale annexatie van de Krim en de opzettelijke 

destabilisatie van Oekraïne, en onderstreept dat de EU de optie van bijkomende 

graduele sancties moet openhouden, in het bijzonder tegen hoogtechnologische 

producten in de olie- en gas-, IT- en bewapeningssector, als Rusland internationaal 

recht blijft schenden;” 

3e deel “is van mening dat het in het gemeenschappelijk belang van de EU en Rusland is om 

betere betrekkingen te verwezenlijken op voorwaarde dat internationaal recht wordt 

toegepast;” 
 

Diversen 

De Verts/ALE-Fractie heeft haar amendementen  4, 6, 8, 10 en 12 ingetrokken. 
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17. Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op 

de landbouwmarkten 

Verslag: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 25 1 rapporteur  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

na § 26 2 rapporteur  +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 647, 9, 36 

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 445, 148, 89 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: overw G 
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Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

overw B 

1e deel “overwegende dat de landbouw de grote uitdaging van de stijging van de 

wereldbevolking het hoofd moet bieden,” 

2e deel “terwijl een groot gedeelte van de wereldbevolking nog altijd ondervoed is, en dat de 

volatiliteit van de landbouwmarkten vanwege schommelingen in de productie en 

verschillen tussen vraag en aanbod nog groter zal worden;” 

 
overw F 

1e deel “overwegende dat elke regio in de wereld haar eigen productiemodellen kent en 

uiteenlopende maatregelen hanteert met betrekking tot milieu en dierenwelzijn, 

hetgeen grote gevolgen kan hebben voor de kostprijs van de productie” 

2e deel “en overwegende dat Europese landbouwers op de wereldmarkt moeten kunnen 

concurreren;” 

 

ECR: 

§ 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de globalisering en de ingewikkelder werking van 

de landbouwmarkten” 

2e deel deze woorden 

 
§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “aanzienlijke en” 

2e deel deze woorden 

 
§ 59 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindend” 

2e deel dit woord 

 
overw K 

1e deel “overwegende dat de landbouwmarkten, als ontmoetingsplaats van vraag en aanbod, 

instabiel van aard zijn, dat door de aanwezigheid van financiële spelers deze 

instabiliteit toeneemt en dat mede door de lage elasticiteit van de mondiale vraag 

naar voedsel ten opzichte van het aanbod aan landbouwproducten, de gevolgen van 

de werkelijke of veronderstelde onevenwichtigheden voor de marktdeelnemers 

worden vermeerderd” zonder de woorden: “dat door de aanwezigheid van financiële 

spelers deze instabiliteit toeneemt“ 

2e deel “dat door de aanwezigheid van financiële spelers deze instabiliteit toeneemt“ 

3e deel “met soms bliksemsnelle gevolgen voor de prijzen van de landbouwproducten;” 
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overw L 

1e deel “overwegende dat de financialisering van de wereldeconomie en de speculatie die 

hiermee gepaard gaat gevolgen voor de landbouwmarkten kunnen hebben en kunnen 

bijdragen tot een toename van de onevenwichtigheid van deze markten en van de 

prijsschommelingen,” 

2e deel “waarbij de landbouwgrondstoffen als simpele financiële activa worden gebruikt; 

overwegende dat deze buitensporige financialisering vernietigende gevolgen kan 

hebben en ethisch onaanvaardbaar kan zijn wanneer deze de voedselveiligheid van 

de minst goed gevoede en de armste inwoners van de aarde in gevaar brengt, zoals is 

gebleken uit de verschrikkelijke crisis rond de hongerrellen in 2008;” 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zou kunnen” 

2e deel deze woorden 

 
§ 39 

1e deel “verzoekt eveneens de Commissie initiatieven te nemen om de oprichting van 

dergelijke fondsen te stimuleren,” 

2e deel “terwijl wordt gewaarborgd dat elke toekomstige regeling inzake risicobeheer in 

overeenstemming is met, en in voorkomend geval een aanvulling vormt op de 

verzekeringsstelsels die op nationaal niveau door de lidstaten zijn aangenomen;” 
 


