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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti 

Ontwerpresoluties: B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-
1361/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1346/2016  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1346/2016  ECR  ↓  

B8-1350/2016  EFDD  ↓  

B8-1353/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1356/2016  PPE  ↓  

B8-1359/2016  ALDE  ↓  

B8-1361/2016  S&D  ↓  

 

Diversen 

Joachim Zeller (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie RC-B8-1346/2016. 
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2. De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar 

Ontwerpresoluties: B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-
1360/2016, B8-1363/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1345/2016  

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

na overw L 1 S&D ES + 348, 210, 69 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1345/2016  ECR  ↓  

B8-1348/2016  EFDD  ↓  

B8-1352/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1354/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2016  PPE  ↓  

B8-1360/2016  ALDE  ↓  

B8-1363/2016  S&D  ↓  

 

Diversen 

Joachim Zeller (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

1345/2016. 
 

  



P8_PV(2016)12-15(VOT)_NL.docx 4 PE 596.794 

3. Massagraven in Irak 

Ontwerpresoluties: B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-
1358/2016, B8-1362/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1344/2016  

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

na § 5 2 GUE/NGL  -  

na § 10 3 GUE/NGL  -  

na § 12 1 EFDD HS - 164, 410, 62 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1344/2016  ECR  ↓  

B8-1347/2016  EFDD  ↓  

B8-1349/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1351/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1355/2016  PPE  ↓  

B8-1358/2016  ALDE  ↓  

B8-1362/2016  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

Diversen 

Joachim Zeller (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

1344/2016. 
 

 



P8_PV(2016)12-15(VOT)_NL.docx 5 PE 596.794 

4. Visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen:  herziening van het 

opschortingsmechanisme ***I 

Verslag: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016) 

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

opmerkingen 

gehele tekst - bloc nr. 

1 

16 commissie  +  

bloc nr. 2 1-15 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 485, 132, 21 

 

 

 

5. Bezwaar krachtens artikel 106: Beschermende maatregelen tegen het 

binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor 

plantaardige producten schadelijke organismen 

Ontwerpresolutie: B8-1334/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1334/2016  

(Commissie AGRI) 

wijziging 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

wijziging 4 1 PPE so   

1/HS + 508, 119, 9 

2/HS + 456, 166, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 463, 168, 3 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 

ECR: eindstemming 

ALDE: eindstemming, wijziging 4 
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Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: wijziging 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE, ALDE: 

amendement 1 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en die gevalideerd is overeenkomstig de in artikel 

18, lid 2, bedoelde procedure, op basis van een EFSA-evaluatie” 

2e deel deze woorden 
 

 

6. Steun voor Thalidomideslachtoffers 

Ontwerpresoluties: B8-1341/2016, B8-1343/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1341/2016  

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

§ 6 1 ALDE HS + 457, 166, 17 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresolutie van een fractie 

B8-1343/2016  ENF  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: amendement 1 
 

Diversen 

Eleonora Evi en Piernicola Pedicini (EFDD-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie 

B8-1341/2016. 
 

 

7. Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 

Ontwerpresoluties: B8-1340/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1340/2016  

(Commissie ENVI) 

overw P 1 EFDD HS - 160, 461, 19 

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 1 
 

 

8. Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 

Verslag: Ángela Vallina (A8-0366/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 3 5 PPE  -  

§ 4 6 PPE so   

1 +  

2/ES + 365, 191, 39 

3/ES - 197, 369, 3 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 7 PPE so   

1/ES - 250, 336, 3 

2/ES + 546, 25, 4 

16 ALDE ES - 269, 288, 20 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 9 17 ALDE so   

1 +  

2/ES - 230, 290, 44 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 ↓  

4 ↓  

5 ↓  

6 ↓  

7 ↓  

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 308, 250, 12 

2 +  

3/ES + 283, 281, 3 

na § 10 12 Verts/ALE ES + 292, 278, 2 

§ 14 13 Verts/ALE ES + 293, 266, 16 

§ 18 14 Verts/ALE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 24 15 Verts/ALE HS + 297, 218, 58 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 2 S&D  +  

na visum 8 8 Verts/ALE ES - 235, 275, 44 

overw D 3 PPE ES - 246, 294, 9 

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 156, 389, 2 

3 +  

4 -  

overw Q 9 Verts/ALE  -  

overw S 4 PPE so   

1 -  

2 +  

3/ES + 424, 115, 4 

overweging V 10 Verts/ALE  -  

overw AC § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw AD § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 246, 184, 101 

overw AG 11 Verts/ALE  +  

overw AK § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 +  

overw AM § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

overw AO 1 S&D  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 441, 97, 8 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 15 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 19 

Verts/ALE: § 33, overw AE 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 7 

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

2e deel dit woord 

 

PPE: 

§ 10 

1e deel “is van mening dat de Commissie in haar rol als hoedster van de Verdragen, in het 

bijzonder als het om milieuaangelegenheden gaat, verder moet gaan dan een louter 

formeel onderzoek van de procedurele vereisten, en zich meer moet concentreren op 

de eigenlijke inhoud van de kern van de zaak;” 

2e deel “herinnert aan het voorzorgsbeginsel en de achterliggende bedoeling van de EU-

milieuwetgeving om onherstelbare schade aan ecologisch gevoelige gebieden te 

voorkomen,” 

3e deel “en vraagt de Commissie een benadering te volgen die het mogelijk maakt ex ante 

gebruik te maken van haar bevoegdheden en prerogatieven;” 

 
§ 18 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vraagt dat het toepassingsgebied van het Handvest 

ruimer wordt geïnterpreteerd en dat de toepasselijkheid van dit artikel uiteindelijk bij 

toekomstige herzieningen van het Handvest en de Verdragen wordt herbeoordeeld;” 

2e deel deze woorden 

 
overw G 

1e deel “overwegende dat het Europees Parlement de enige EU-instelling waarvan de leden 

rechtstreeks door de burgers worden gekozen, en dat het recht om verzoekschriften 

in te dienen hun de kans biedt de aandacht van de door hen gekozen 

vertegenwoordigers te vestigen op aangelegenheden die hen zorgen baren;” 

2e deel “overwegende dat de Commissie verzoekschriften zelf momenteel helaas niet 

voldoende onderzoekscapaciteit heeft;” 
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overw AC 

1e deel “overwegende dat het portaal is ontworpen om de verzoekschriftenprocedure 

transparanter en interactief te maken en voor meer administratieve efficiëntie zorgt, 

in het belang van de indieners, de leden en het grote publiek; overwegende dat met 

de tweede fase van het project, die vooral tot doel heeft de administratieve 

afhandeling van de verzoekschriften te verbeteren,” 

2e deel “maar ook om in real time follow-up van verzoekschriften door de oorspronkelijke 

indieners en hun achterban mogelijk te maken, in 2015 geen wezenlijke vooruitgang 

is geboekt, hoewel deze fase volgens de oorspronkelijke planning toen reeds had 

moeten zijn afgerond;” 

 
overw AD 

1e deel “overwegende dat opeenvolgende vertragingen tijdens de volgende fasen van het 

project extra werklast voor het secretariaat van de Commissie verzoekschriften 

hebben veroorzaakt doordat de betreffende dossiers handmatig in de diverse 

databases moesten worden geüpload; overwegende dat een aantal verzoekschriften 

nog steeds niet is geüpload, aangezien tot dusver alleen de in 2013, 2014 en 2015 

ontvangen openstaande verzoekschriften naar dit portaal zijn geüpload” 

2e deel “en de in 2016 ontvangen verzoekschriften momenteel worden geüpload;” 

 
overw AE 

1e deel “overwegende dat bepaalde tekortkomingen zijn verholpen, namelijk wat de 

zoekfunctie en de geheimhouding van de gegevens van indieners betreft,” 

2e deel “en dat sinds de tweede helft van 2016 inspanningen worden geleverd om de dienst 

nuttiger en zichtbaarder te maken voor de burgers;” 

 
overw AK 

1e deel “overwegende dat er in 2016, sinds de werklast weer normaal is, drie 

informatiebezoeken zijn afgelegd in verband met de verzoekschriften waarvoor er in 

2016 een onderzoek loopt;” 

2e deel “overwegende dat deze bezoeken een specifieke bevoegdheid van de commissie en 

een essentieel onderdeel van haar werkzaamheden zijn, waaronder ook de interactie 

met indieners en autoriteiten van de betrokken lidstaten valt; overwegende dat de 

leden van deze delegaties op gelijke voet aan alle activiteiten deelnemen, met 

inbegrip van de opstelling van het eindverslag;” 

 
overw AM 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van 2014” en “aan Martin Schulz, Voorzitter van 

het Europees Parlement; overwegende dat zij op 23 juni 2015 haar verslag heeft 

gepresenteerd” 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE: 

§ 4 

1e deel “herinnert eraan dat de nationaliteiten van de indieners gelijk en evenredig 

vertegenwoordigd moeten zijn in de openbare debatten van de commissie;” 

2e deel “om de Europese dimensie van de commissie te versterken, moet een correcte en 

billijke vertegenwoordiging van alle lidstaten in de openbare debatten van de 

commissie worden aangemoedigd;” 

 



P8_PV(2016)12-15(VOT)_NL.docx 12 PE 596.794 

amendement 4 

1e deel de schrapping van de woorden: “waarbij Eleonora Evi tot voorzitter is verkozen” 

2e deel “overwegende dat elke werkgroep een duidelijk mandaat dient te hebben om tastbare 

resultaten te kunnen leveren” 

3e deel “en elke ongerechtvaardigde vertraging bij de behandeling van verzoekschriften te 

voorkomen;” 

 
amendement 6 

1e deel “benadrukt dat de Commissie verzoekschriften aan alle ontvankelijke 

verzoekschriften evenveel belang moet toekennen en ze alle even objectief moet 

behandelen;” 

2e deel “benadrukt dat verzoekschriften die verband houden met een verkiezingscampagne 

in een lidstaat niet volgens de spoedprocedure moeten worden behandeld” 

3e deel “en niet aan de agenda van de commissie moeten worden toegevoegd;” 

 

 
amendement 7 

1e deel de schrapping van de woorden: “en personeel“, “behoorlijk worden onderzocht en 

dat de voor de behandeling ervan benodigde tijd verder wordt verminderd, terwijl de 

kwaliteit van“ 

2e deel “verzoekt om digitalisering van de verzoekschriftenprocedure, met name door 

middel van de invoering van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën”, 

“doeltreffende en tijdige”,  “en een optimaal gebruik van menselijke hulpbronnen” 

en “,onverminderd het recht van de burgers om verzoekschriften via de traditionele 

post in te dienen;” 

 



P8_PV(2016)12-15(VOT)_NL.docx 13 PE 596.794 

 

  

  

 
amendement 17 

1e deel “is ingenomen met het feit dat de Commissie deelneemt aan en zich inzet voor de 

verzoekschriftenprocedure en zo snel mogelijk reageert op de nieuwe 

verzoekschriften die het Parlement naar haar doorstuurt; wijst erop dat de 

antwoorden van de Commissie gewoonlijk gedetailleerd zijn en alle 

verzoekschriften betreffen die onder haar bevoegdheid vallen; herinnert eraan dat de 

Commissie echter in vele gevallen geen nieuwe elementen toevoegt aan de 

antwoorden op verzoekschriften ten aanzien waarvan om een herziening wordt 

gevraagd vanwege een wijziging van de status of context ervan; betreurt het dat de 

Commissie zich in sommige gevallen voornamelijk op procedurele aspecten 

concentreert en niet op de kern van de zaak ingaat; herinnert de Commissie eraan dat 

verzoekschriften waarin een mogelijke inbreuk op het EU-recht aan de orde wordt 

gesteld, pas kunnen worden afgerond als de grondige analyse ervan is afgerond; is 

verheugd over het engagement van de Commissie om algemeen bevoegde 

ambtenaren naar de vergaderingen van de Commissie verzoekschriften te sturen, nu 

de kwaliteit van de algemene behandeling van verzoekschriften toeneemt, wanneer 

de Commissie tijdens de debatten wordt vertegenwoordigd door de hoogste 

geplaatste ambtenaren die beschikbaar zijn; betreurt het feit dat de antwoorden van 

de Commissie tijdens de commissievergaderingen meestal beperkt blijven tot de 

inhoud van het officiële antwoord dat aan de commissie is toegezonden en dat geen 

nieuwe of relevante informatie wordt verstrekt waarmee de aan de orde gestelde 

kwesties kunnen worden opgelost;” 

2e deel “is ingenomen met het feit dat met de schriftelijke antwoorden ernstig rekening 

wordt gehouden, net als met de uitleg die wordt verstrekt tijdens de door de 

Commissie verzoekschriften georganiseerde mondelinge debatten;” 

 

ALDE, PPE: 

§ 9 

1e deel “stelt vast dat de Commissie deelneemt aan en zich inzet voor de 

verzoekschriftenprocedure en zo snel mogelijk reageert op de nieuwe 

verzoekschriften die het Parlement naar haar doorstuurt; wijst erop dat de 

antwoorden van de Commissie gewoonlijk gedetailleerd zijn en alle 

verzoekschriften betreffen die onder haar bevoegdheid vallen;” 

2e deel “herinnert eraan dat de Commissie echter in vele gevallen geen nieuwe elementen 

toevoegt aan de antwoorden op verzoekschriften ten aanzien waarvan om een 

herziening wordt gevraagd” 

3e deel “vanwege een wijziging van de status of context ervan;” 

4e deel “betreurt het dat de Commissie zich in sommige gevallen voornamelijk op 

procedurele aspecten concentreert en niet op de kern van de zaak ingaat;” 
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5e deel “herinnert de Commissie eraan dat verzoekschriften waarin een mogelijke inbreuk 

op het EU-recht aan de orde wordt gesteld, pas kunnen worden afgerond als de 

grondige analyse ervan is afgerond; merkt het engagement van de Commissie op om 

algemeen bevoegde ambtenaren naar de vergaderingen van de Commissie 

verzoekschriften te sturen, nu de kwaliteit van de algemene behandeling van 

verzoekschriften toeneemt, wanneer de Commissie tijdens de debatten wordt 

vertegenwoordigd door de hoogste geplaatste ambtenaren die beschikbaar zijn; 

betreurt het feit dat de antwoorden van de Commissie tijdens de 

commissievergaderingen meestal beperkt blijven tot de inhoud van het officiële 

antwoord dat aan de commissie is toegezonden en dat geen nieuwe of relevante 

informatie wordt verstrekt waarmee de aan de orde gestelde kwesties kunnen 

worden opgelost; merkt op dat met de schriftelijke antwoorden ernstig rekening 

wordt gehouden, net als met de uitleg die wordt verstrekt tijdens de door de 

Commissie verzoekschriften georganiseerde mondelinge debatten;” zonder de 

woorden: “nu de kwaliteit van de algemene behandeling van verzoekschriften 

toeneemt, wanneer de Commissie tijdens de debatten wordt vertegenwoordigd door 

de hoogst geplaatste ambtenaren die beschikbaar zijn; betreurt het feit dat de 

antwoorden van de Commissie tijdens de commissievergaderingen meestal beperkt 

blijven tot de inhoud van het officiële antwoord dat aan de commissie is 

toegezonden en dat geen nieuwe of relevante informatie wordt verstrekt waarmee de 

aan de orde gestelde kwesties kunnen worden opgelost;” 

6e deel “nu de kwaliteit van de algemene behandeling van verzoekschriften toeneemt, 

wanneer de Commissie tijdens de debatten wordt vertegenwoordigd door de hoogst 

geplaatste ambtenaren die beschikbaar zijn; betreurt het feit dat de antwoorden van 

de Commissie tijdens de commissievergaderingen meestal beperkt blijven tot de 

inhoud van het officiële antwoord dat aan de commissie is toegezonden” 

7e deel “en dat geen nieuwe of relevante informatie wordt verstrekt waarmee de aan de orde 

gestelde kwesties kunnen worden opgelost;” 

 
overw J 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de recente ontwikkelingen in het Verenigd 

Koninkrijk” en “de zeer ernstige sociale en economische impact van de 

bezuinigingsmaatregelen, het onvermogen om de financiële crisis op te lossen en te 

zorgen voor een vrij en waardig bestaan voor alle burgers en de volledige 

bescherming van hun grondrechten,” 

2e deel “de recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk” 

3e deel “de zeer ernstige sociale en economische impact van de bezuinigingsmaatregelen, 

het onvermogen om de financiële crisis op te lossen en te zorgen voor een vrij en 

waardig bestaan voor alle burgers en de volledige bescherming van hun 

grondrechten,” zonder de woorden: “bezuinigingsmaatregelen, het onvermogen om”, 

“op te lossen” en “en te zorgen voor een vrij en waardig bestaan voor alle burgers en 

de volledige bescherming van hun grondrechten” 

4e deel “bezuinigingsmaatregelen, het onvermogen om”, “op te lossen” en “en te zorgen 

voor een vrij en waardig bestaan voor alle burgers en de volledige bescherming van 

hun grondrechten” 
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9. Internationale luchtvaartovereenkomsten 

Ontwerpresoluties: B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-1337/2016  

(Commissie TRAN) 

na alinea 1 4 ENF HS - 80, 426, 8 

5 ENF  -  

6 ENF HS - 59, 461, 11 

na overw F 1 ENF HS - 115, 408, 9 

2 ENF  -  

3 ENF  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 443, 53, 13 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-1338/2016  EFDD  ↓  

B8-1339/2016  ENF  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 1, 4, 6, eindstemming 

 


