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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. Situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de 

kwestie Francisca Ramírez 

Ontwerpresoluties: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-
0169/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0156/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

voor § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL ES - 245, 331, 57 

§ 10 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel “wijst erop dat Nicaragua er, gezien de onderhandelingen over de 

associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen van Midden-Amerika, 

aan moet worden herinnerd dat het de beginselen van de rechtsstaat, democratie en 

mensenrechten, die door de Europese Unie nageleefd en bevorderd worden, moet 

eerbiedigen;” 

2e deel “dringt er bij de EU op aan de situatie op de voet te volgen en te beoordelen welke 

maatregelen moeten worden genomen;” 
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2. Executies in Koeweit en Bahrein 

Ontwerpresoluties: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-

0162/2017, B8-0165/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijk ontwerpresolutie RC-B8-0150/2017  

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

§ 2 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

na § 7 5 GUE/NGL so   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL so   

1/ES + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 -  

na § 8 7 Verts/ALE  +  

na § 9 1 S&D  +  

2 S&D ES + 355, 252, 32 

visum 17 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

overw C 8 Verts/ALE ES + 308, 265, 68 

na overw C 3 GUE/NGL  -  

overw E § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw J 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: visum 17, § 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

amendement 5 

1e deel “vraagt dat er een internationaal onderzoek wordt ingesteld naar de situatie van de 

"Bidoen" in Koeweit; onderstreept dat de ontneming van nationaliteit strijdig is met 

het internationaal recht en met name artikel 15 van de Universele Verklaring van de 

rechten van de mens, waarin is bepaald dat "een ieder [...] het recht [heeft] op een 

nationaliteit" en dat "aan niemand [...] willekeurig zijn nationaliteit [mag] worden 

ontnomen";” 

2e deel “vraagt de Koeweitse autoriteiten zo snel mogelijk de internationale verdragen 

inzake staatloosheid en nationaliteit in acht te nemen; veroordeelt eveneens dat in 

Bahrein stelselmatig gebruik wordt gemaakt van het afnemen van het 

staatsburgerschap, ook voor mensenrechtenactivisten, en dringt er bij de autoriteiten 

van Bahrein op aan een einde te maken aan deze praktijk en de internationale 

verdragen hieromtrent ten uitvoer te leggen;” 

 
amendement 6 

1e deel “verklaart nogmaals dat de activiteiten van Europese bedrijven die in derde landen 

werkzaam zijn volledig in overeenstemming moeten zijn met de internationale 

mensenrechtennormen;” 

2e deel “vraagt om alle wapenhandelsovereenkomsten met Koeweit en Bahrein onmiddellijk 

op te schorten;” 
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PPE: 

overw E 

1e deel “overwegende dat de executies volgens het OHCHR een ernstige schending van de 

normen voor een eerlijke rechtsgang vormden; overwegende dat de drie mannen 

werden beschuldigd van een bomaanslag in Manama in 2014, waarbij verscheidene 

doden vielen, onder wie drie politieagenten;” 

2e deel “overwegende dat ze echter alle drie gefolterd zouden zijn om bekentenissen af te 

dwingen, die nadien als voornaamste bewijs voor hun veroordeling werden 

gebruikt;” 

3e deel “overwegende dat hun nationaliteit hun werd ontnomen, dat ze geen toegang tot een 

advocaat kregen en dat ze minder dan een week na het vonnis werden terechtgesteld 

zonder dat hun familie vooraf werd ingelicht en zonder dat ze de kans kregen om 

genade te vragen;” 

 
§ 8 

1e deel “dringt er bij de EDEO en de lidstaten op aan in te grijpen bij de Bahreinse regering 

en op te roepen tot de vrijlating van Nabeel Rajab en al wie louter wordt 

vastgehouden vanwege de vreedzame uitoefening van de vrijheid van meningsuiting 

en vereniging, en de Bahreinse regering met klem te verzoeken te stoppen met het 

buitensporige gebruik van geweld tegen demonstranten of het willekeurig afnemen 

van het staatsburgerschap,” 

2e deel “zoals in het geval van sjeik Isa Qassim, de geestelijke leider van Al-Wefaq, en 

andere dissidenten;” 
 

 

 

3. Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten 

Ontwerpresoluties: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-
0166/2017, B8-0167/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0152/2017  

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

na § 9 1 GUE/NGL  -  

na § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § oorspronkelijk

e tekst 

as/ES + 351, 278, 5 

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 12 
 

Diversen 

Hans-Olaf Henkel (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-0152/2017. 
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4. Terrorismebestrijding 

Verslag: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 101 commissie HS + 498, 114, 29 

gemeenschappelijke 

verklaring 

113 commissie  +  

ontwerp van wetgevingshandeling * 

gehele tekst 101 commissie  ↓  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

commissie  ↓  

artikel 3, § 1, letter b 51= 

104= 

commissie 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 3, § 2, letter d 105 Verts/ALE  ↓  

artikel 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 commissie  ↓  

101DD commissie so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  

artikel 9 107S= 

111S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 commissie  ↓  

101DD commissie HS ↓  

artikel 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101DD commissie HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

66 commissie  ↓  

na artikel 21 101DD commissie  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

overw 4 101DD commissie  ↓  

6 commissie  ↓  

102 ENF HS ↓  

na overw 6 103 Verts/ALE  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

Ontwerpwetgevingsresolutie 

na § 1 113 commissie  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL, Verts/ALE: amendement 101DD (artikel 5, § 1), amendement 101DD (artikelen 9, 10) 

ENF: amendement 102 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

amendement 101DD (artikel 5, § 1) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of indirect, zoals door het verheerlijken van 

terroristische daden” 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

De amendementen 1 t/m 3 zijn ingevoerd in de ontwerpwetgevingsresolutie. 

* Een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om 

over te gaan tot de stemming over de amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling. 

Het Parlement stemt over dit mogelijk voorstel (artikel 59, leden 3 en 4 van het Reglement) 
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5. Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de 

buitengrenzen 

Verslag: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 30 commissie HS + 469, 120, 42 

ontwerp van wetgevingshandeling * 

gehele tekst 30 commissie  ↓  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

2-29 commissie  ↓  

overw 1 31 ENF HS ↓  

1 commissie  ↓  

30cp commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 31 
 

Diversen 

* Een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om 

over te gaan tot de stemming over de amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling. 

Het Parlement stemt over dit mogelijk voorstel (artikel 59, leden 3 en 4 van het Reglement) 
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6. Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige 

institutionele bestel van de Europese Unie 

Verslag: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

3 ENF HS - 58, 524, 56 

§ 18 § oorspronkelijk

e tekst 

HS - 187, 449, 6 

§ 21 10 rapporteur HS + 346, 264, 28 

4 meer dan 76 

leden 

HS ↓  

na § 21 5 meer dan 76 

leden 

HS + 310, 308, 20 

§ 29 8 rapporteur HS + 441, 143, 56 

na § 31 6 meer dan 76 

leden 

HS ↓  

§ 52 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 53 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 459, 142, 34 

§ 59 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS - 106, 512, 22 

2/HS ↓  

§ 66 2 rapporteur  +  

visum 6 1 rapporteur  +  

overw A 7= 

9= 

rapporteur 

meer dan 76 

députés 

 +  

stemming: resolutie (gehele tekst) 

(commissie AFCO) 

HS + 283, 269, 83 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 4, 5, 6, 8 

ENF: amendement 3 

EFDD: amendementen 8, 10, § 18 

leden: §§ 53, 59 

GUE/NGL: amendement 10 
 

Verzoeken om aparte stemming 

leden: §§ 18, 52, 53 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Leden: 

§ 59 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wijst erop dat echter alleen de stemmen van EP-

leden die in de eurozone zijn gekozen, in aanmerking worden genomen, terwijl de 

stemmen van de EP-leden en vertegenwoordigers van lidstaten buiten de eurozone 

worden beschouwd als niet-bindende adviserende stemmen, teneinde de unieke 

institutionele structuur te behouden;” 

2e deel deze woorden 
 

 

7. Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel 

van het Verdrag van Lissabon 

Verslag: Mercedes Bresso en Elmar Brok (A8-0386/2016) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF HS - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE HS + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27S S&D, PPE HS + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30S S&D, PPE HS + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE HS + 465, 111, 60 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 62 32S S&D, PPE HS + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE HS + 443, 167, 31 

§ 67 34S S&D, PPE HS + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36S S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 396, 209, 33 

§ 121 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 375, 242, 23 

§ 131 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 421, 187, 28 

§ 134 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 403, 191, 40 

§ 137 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 423, 200, 15 

na visum 13 21 S&D, PPE  +  

overw V 22 S&D, PPE  +  

overw AH 23 S&D, PPE  +  

overw AU 24S S&D, PPE  +  

stemming: resolutie (gehele tekst) 

(commissie AFCO) 

HS + 329, 223, 83 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFFD: amendementen 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: amendements 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: amendement 1 

Leden: §§ 85 (2e deel), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Leden: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Leden: 

§ 85 

1e deel “herhaalt dat de interparlementaire samenwerking niet mag leiden tot het vaststellen 

van een nieuw parlementair orgaan of een andere instelling omdat de euro de munt 

van de EU is en het Europees Parlement het parlement van de EU is; herinnert eraan 

dat de EMU door de Unie is opgericht, wier burgers op het niveau van de Unie direct 

worden vertegenwoordigd door het Parlement, dat ervoor moet zorgen dat de 

parlementaire democratische verantwoording van besluiten met betrekking tot de 

eurozone kan worden gegarandeerd en uitgevoerd;” 

2e deel “stelt voor inspiratie te putten uit eerdere oplossingen om differentiatie in te voeren 

in de betrokkenheid bij besluitvorming, en verwijst bijvoorbeeld naar de status van 

de Berlijnse leden van de Duitse Bondsraad vóór de hereniging, die het recht hadden 

om deel te nemen maar wier stemmen niet meetelden;” 
 

Diversen 

Amendementen 2 tot 20 zijn geannuleerd. 
 

 

8. Begrotingscapaciteit voor de eurozone 

Verslag: Reimer Böge en Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 GUE/NGL  -  

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

2 ENF HS - 70, 552, 16 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

3 EFDD HS - 61, 536, 39 

§ 1, punt ii, 3e pijler, 

alinea 2 

§ oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/ES + 334, 272, 33 

§ 1, punt iii § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 307, 306, 20 

stemming: resolutie (gehele tekst) 

(commissie BUDG, commissie ECON) 

HS + 304, 255, 68 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 3 

ENF: amendement 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Leden: 

§ 1, punt ii, 3e pijler, alinea 2 

1e deel “In het geval van symmetrische schokken die worden veroorzaakt door een zwakke 

binnenlandse vraag, volstaat monetair beleid alleen niet om de economie weer aan te 

zwengelen, met name in een context van rentevoeten dicht bij de ondergrens.” 

2e deel “De begroting van de eurozone moet van een voldoende omvang zijn om deze 

symmetrische schokken op te vangen door investeringen te financieren die gericht 

zijn op samenvoeging van de vraag en volledige werkgelegenheid, in 

overeenstemming met artikel 3 van het VEU.” 

 
§ 1, punt iii 

1e deel gehele tekst zonder de woorden:“De functies van voorzitter van de Eurogroep en 

commissaris voor Economische en Financiële Zaken zouden kunnen worden 

samengevoegd, en in dit geval zou de voorzitter van de Commissie deze 

commissaris tot vicevoorzitter van de Commissie moeten benoemen.” 

2e deel deze woorden 
 

 

9. Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

Verslag: Mady Delvaux (A8-0005/2017 ) (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de 
ontwerpresolutie) 

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

opmerkingen 

§ 1 9 EFDD HS - 102, 495, 29 

§ 2 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 412, 202, 14 

§ 3 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 550, 78, 5 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 12 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

kopje voor § 15 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 16 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 17 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 501, 120, 10 

kopje 14 (voor § 36) 5= 

10= 

+ meer dan 38 

leden 

EFDD 

HS - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

+ meer dan 38 

leden 

EFDD 

HS - 119, 476, 33 

§ oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 456, 143, 30 

§ 42 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

+ meer dan 38 

leden 

EFDD 

HS - 112, 504, 10 

§ oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 582, 34, 4 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS - 286, 328, 8 

§ 56 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 59, punt f 8S= 

13S= 

+ meer dan 38 

leden 

EFDD 

HS - 285, 313, 20 

§ 59, punt g § oorspronkelijk

e tekst 

as -  

§ 67 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

bijlage (onder kopje 2) § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

bijlage (kopje 9) § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

bijlage (onder kopje 9) § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 606, 12, 2 

2/HS + 550, 58, 3 

3/HS + 507, 70, 35 

4/HS + 515, 68, 31 

na visum 4 2 S&D  +  

overw A § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

overw G § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 501, 109, 8 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw I § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 550, 62, 3 

2/HS + 594, 13, 6 

overw J § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 511, 95, 13 

overw K § oorspronkelijk

e tekst 

HS - 288, 302, 22 

overw L § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 309, 301, 9 

overw M § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Q § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

overw U § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

overw V § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

na overweging W 3 S&D  +  

overw X § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

overw Z § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw AB § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 452, 131, 30 

overw AC § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 556, 42, 7 

2/HS + 433, 170, 7 

overw AD § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 451, 138, 20 

overw AF § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 547, 45, 16 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 396, 123, 85 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 7, 9, 10, 11, 12, 13, overweging J, K, § 44 

ENF: overwegingen AC, AF, amendementen 5 tot 9, § 2 (2e deel) 

S&D: amendement 7=12, overwegingen K, L, AB, § 44 (2e deel), bijlage (onder kopje 9) 

overweging G (2e deel), overwegingen I, AD (2e deel), §§ 3 (2e deel), 32 (2e deel), 

36 (2e deel), 42 (2e deel) 

PPE: § 44 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: overwegingen A, K, L, Q, U, X, AB, kopje voor § 15, §§ 16, 17, 59 f), 59 g), 67 

PPE: § 59 g), overwegingen K, L 

ENF: overw A 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

overw G 

1e deel “overwegende dat de huidige trend op de lange termijn in de richting van de 

ontwikkeling van slimme, autonome machines zal gaan, die getraind kunnen worden 

en zelfstandig beslissingen kunnen nemen” 

2e deel “ hetgeen niet slechts economische voordelen meebrengt maar ook een aantal 

twijfels wat hun rechtstreekse en onrechtstreekse effecten op de samenleving als 

geheel betreft;” 

 
overw I 

1e deel “overwegende dat economische veranderingen en de impact op de werkgelegenheid 

als gevolg van robotica en lerende machines moeten worden geëvalueerd;” 

2e deel “overwegende dat de inzet van robotica, ondanks de onmiskenbare voordelen, 

veranderingen op de arbeidsmarkt teweeg kunnen brengen en er daarom moet 

worden nagedacht over de toekomst van onderwijs, werkgelegenheid en sociaal 

beleid;” 
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overw M 

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

2e deel dit woord 

 
overw V 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de intrinsiek Europese en universele 

humanistische waarden weerspiegelen welke de bijdrage van Europa tot de 

samenleving kenmerken,” 

2e deel deze woorden 

 
overw Z 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “niet alleen” en “maar dat zij door de ontwikkeling 

van bepaalde autonome en cognitieve kenmerken – bijvoorbeeld de vaardigheid om 

lering te trekken uit ervaringen en quasi-onafhankelijke beslissingen te nemen – 

steeds meer gaan lijken op actoren die met hun omgeving samenwerken en in staat 

zijn deze significant te wijzigen” 

2e deel “niet alleen” 

3e deel “maar dat zij door de ontwikkeling van bepaalde autonome en cognitieve kenmerken 

– bijvoorbeeld de vaardigheid om lering te trekken uit ervaringen en quasi-

onafhankelijke beslissingen te nemen – steeds meer gaan lijken op actoren die met 

hun omgeving samenwerken en in staat zijn deze significant te wijzigen” 

 
overw AC 

1e deel “overwegende dat de autonomie van robots uiteindelijk tot de vraag leidt als wat zij 

in het licht van de bestaande wettelijke categorieën moeten worden beschouwd” 

2e deel “of dat er een nieuwe categorie moet worden gecreëerd, met eigen specifieke 

kenmerken en implicaties;” 

 
overw AD 

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

2e deel dit woord 

 
§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en niet op het vervangen van mensen” 

2e deel deze woorden 

 
§ 12 

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

2e deel dit woord 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is van mening dat vervanging van de menselijke 

factor door robots de zorgpraktijk zou kunnen ontmenselijken, maar” 

2e deel deze woorden 
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§ 36 

1e deel “wijst op de grote vooruitgang door en het toekomstige potentieel van robotica op 

het gebied van herstel en vervanging van beschadigde organen en lichaamsfuncties, 

maar ook op de complexe vraagstukken die zich met name bij de mogelijkheden 

voor "verbetering" van het lichaam voordoen, daar medische robots en met name 

cyberfysieke systemen (CPS) onze opvatting van een gezond mensenlichaam zouden 

kunnen wijzigen doordat zij rechtstreeks op het lichaam kunnen worden gedragen of 

in het lichaam worden geïmplanteerd;” 

2e deel “onderstreept het belang van onverwijlde instelling van naar behoren bezette 

commissies voor robotethiek in ziekenhuizen en andere instellingen voor 

gezondheidszorg  die zich buigen over ongewone, gecompliceerde ethische 

vraagstukken betreffende de zorg voor en de behandeling van patiënten; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten richtsnoeren te ontwikkelen om dergelijke commissies bij 

hun oprichting en taak te ondersteunen;” 

 
§ 42 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “meer vrouwen in” en “terecht zouden komen” 

2e deel deze woorden 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ in elk geval in het huidige stadium” 

2e deel deze woorden 

 
Bijlage ( onder kopje 2 “Registratie van slimme robots”) 

1e deel “Ten behoeve van de traceerbaarheid en om de uitvoering van verdere aanbevelingen 

te vergemakkelijken dient er een systeem voor de registratie van geavanceerde 

robots te worden ingevoerd, op basis van criteria voor de classificatie van robots.  

Het registratiesysteem en het register zouden voor de hele Unie moeten gelden en de 

interne markt moeten afdekken” 

2e deel “en zouden kunnen worden beheerd door een daartoe aangewezen EU-agentschap 

voor robotica en kunstmatige intelligentie, vooropgesteld dat dit in het leven wordt 

geroepen.” 

 
bijlage (kopje 9) 

1e deel “Onderzoekers op het gebied van robotica dienen zich tot streng ethisch en 

professioneel gedrag te verplichten” 

2e deel “en de volgende beginselen te hanteren:” 
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bijlage (onder kopje 9) 

1e deel “Plicht tot weldoen – robots moeten het belang van de mens dienen;” 

2e deel “Geen schade berokkenen – de doctrine van "geen schade berokkenen" die 

voorschrijft dat robots geen mensen mogen schaden;” 

3e deel “Autonomie – het vermogen om een geïnformeerde, vrije beslissing te nemen over 

de wijze waarop met robots wordt omgegaan;” 

4e deel Rechtvaardigheid – eerlijke verdeling van de voordelen van robotica en in het 

bijzonder betaalbaarheid van robots voor de huishouding en de gezondheidszorg.” 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1e deel “is van mening dat er waar relevant en nodig voor specifieke categorieën robots een 

uitvoerig EU-systeem voor de registratie van geavanceerde robots op de interne 

markt van de Unie moet worden ingevoerd,  en verzoekt de Commissie criteria vast 

te stellen voor de classificatie van robots die geregistreerd zouden moeten worden;” 

2e deel “spoort de Commissie in dit verband aan na te gaan of het wenselijk is dat het 

registratiesysteem en het register worden beheerd door een daartoe aangewezen EU-

agentschap voor robotica en kunstmatige intelligentie;” 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1e deel “wijst erop hoe belangrijk het is om veranderingen in de maatschappij te voorzien, 

gezien het effect dat het ontwikkelen en inzetten van robotica en AI kan hebben;  

verzoekt de Commissie een analyse uit te voeren van de verschillende denkbare 

scenario's en de gevolgen daarvan voor de draagkracht van de 

socialezekerheidsstelsels van de lidstaten;” 

2e deel “is van oordeel dat er een inclusief debat van start moet gaan over nieuwe 

werkgelegenheidsmodellen en over de duurzaamheid van onze belasting- en 

socialezekerheidssystemen op basis van de aanwezigheid van voldoende inkomen, 

met inbegrip van de mogelijke invoering van een algemeen basisinkomen;” 
 

Diversen: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Luis de Grandes Pascual hebben hun 

handtekening ingetrokken van de amendementen 4, 5, 6, 7 en 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius en Sander Loones zijn medeondertekenaars van de amendementen 4, 

5, 6, 7 en 8. 

Amendement 4 komt te vervallen, aangezien het door minder dan 38 leden is ondertekend. 
 

 

10. Europees cloudinitiatief 

Verslag: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF HS - 39, 536, 6 

stemming: resolutie (gehele tekst) 

(commissie ITRE) 

HS + 444, 93, 50 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 
 

 

11. Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen 

Verslag: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Een luchtvaartstrategie voor Europa 

Verslag: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

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

opmerkingen 

§ 1 4 Verts/ALE HS - 118, 432, 11 

§ 5 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 444, 102, 15 

na § 9 1 GUE/NGL HS - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE HS - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE HS + 101, 436, 18 

na § 15 2 GUE/NGL HS - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE HS - 132, 398, 4 

§ 40 § oorspronkelijk

e tekst 

HS + 497, 52, 4 

§ 41 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1/HS + 494, 51, 6 

2/HS + 438, 98, 15 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 41 3 GUE/NGL HS - 144, 396, 4 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 397, 99, 49 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2e deel), 40, 41 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 5 

1e deel “ is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een herziening van 

Verordening (EG) nr. 868/2004 om bestaande oneerlijke praktijken tegen te gaan, 

zoals onaanvaardbare staatssteun, die adequaat noch doeltreffend is, en aldus licht te 

werpen op de grote problemen met betrekking tot mogelijke verstoringen van de 

mededinging onder Europese regels;” 

2e deel “benadrukt evenwel dat noch onaanvaardbare protectionistische tendensen, noch op 

zichzelf staande maatregelen om eerlijke mededinging te waarborgen, een garantie 

vormen voor het concurrentievermogen van de EU-luchtvaartsector;” 

 
§ 41 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en verzoekt de Commissie indien nodig 

regelgeving op te stellen” 

2e deel deze woorden 
 

 

13. Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op 

cohesiebeleid en de verdere voortgang 

Ontwerpresolutie: B8-0149/2017 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie (B8-0149/2017)  

(commissie REGI) 

§ 3 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 378, 129, 8 

§ 8 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2 +  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_NL.docx 24 PE 600.408 

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

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 +  

2/HS + 333, 132, 43 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: §§ 3 (2e deel), 9 (2e deel) 

 
Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder aanvullende vormen van flexibiliteit, 

zoals flexibiliteit bij de prioriteiten en de operationele programma’s op verzoek van 

de desbetreffende beheersinstanties,” 

2e deel deze woorden 

 

EFDD: 

§ 3 

1e deel “benadrukt dat deze vertraging bij de uitvoering tot gevolg heeft dat bij de benutting 

van de financieringsinstrumenten in het kader van de operationele programma’s van 

de ESI-fondsen de reeds bestaande risico’s van lage uitbetalingspercentages, een 

buitensporig hoog dotatiekapitaal, het onvermogen om voldoende particulier 

kapitaal aan te trekken, een gering hefboomeffect en problemen met het revolveren, 

kunnen toenemen; merkt op dat er verdere ophelderingen en maatregelen nodig zijn 

zodat de lidstaten dezelfde capaciteit hebben om met de financieringsinstrumenten 

een hefboomeffect te kunnen genereren, en verzoekt de lidstaten evenwichtig 

gebruik te maken van deze door de Commissie en de EIB ingevoerde instrumenten;” 

2e deel “wijst tevens op de mogelijkheid om financiering uit de ESI-fondsen en het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) te combineren, teneinde de 

teruglopende investeringen aan te pakken, vooral in bedrijfstakken die het meest 

geschikt zijn om groei en werkgelegenheid een impuls te geven;” 

 
§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het EFSI” 

2e deel deze woorden 
 


