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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. Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten 

Ontwerpresoluties: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-
0251/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0245/2017  

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

voor § 1 4 GUE/NGL HS - 177, 290, 149 

na § 10 1 Verts/ALE  Ing.  

na § 13 3 ECR ES - 249, 304, 71 

na overw G 2 ECR  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 494, 39, 91 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

uitstellen     284, 296, 22 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendement 4 

PPE: eindstemming (RC-B8-0245/2017) 
 

Diversen: 

Ian Duncan is medeondertekenaar van amendement 1. 
 

 

2. Belarus 

Ontwerpresoluties: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-
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0263/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0253/2017  

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

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 500, 82, 48 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: Overweging O, § 16 (2e deel) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 16 

1e deel "vraagt de Commissie na te gaan of de hoogste normen inzake nucleaire veiligheid 

worden gewaarborgd bij de bouw van de in aanbouw zijnde kerncentrale in 

Ostrovets" 

2e deel "en of een EU-garantie aan de EIB uiteindelijk niet zou worden gebruikt voor de 

financiering van deze nucleaire site in Belarus, en of dergelijke garantie strookt met 

de EU-sancties tegen de Russische Federatie" 
 

 

3. Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken 

Ontwerpresoluties: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-
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0262/2017, B8-0264/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0252/2017  

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

§ 9 1 GUE/NGL HS + 372, 212, 45 

§ oorspronkelijk

e tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 557, 23, 45 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 1, eindstemming (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "informatie over seksuele en reproductieve 

gezondheid, bijstand en" 

2e deel deze woorden 
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4. Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I 

Verslag: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 21 commissie HS + 549, 27, 50 

ontwerp van wetgevingshandeling* 

Tekst als geheel 21 commissie  ↓  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-20 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

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

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

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4, van het Reglement). 
 

 

5. Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn 

van de visumplicht: Oekraïne ***I 

Verslag: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

2 EFDD HS - 85, 520, 23 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 1 commissie HS + 521, 75, 36 

ontwerp van wetgevingshandeling* 

Tekst als geheel 1 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 2 
 

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

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

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4, van het Reglement). 
 

 

6. Europees Solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie: B8-0238/2017 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017  

(Commissie CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

na § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

na § 14, titel 4 12 Verts/ALE, 

S&D 

ES + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

na § 20 17 Verts/ALE, 

S&D 

ES + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

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

opmerkingen 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

na visum 5 4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

visum 8 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

na visum 9 6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

overw E 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

 

7. Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming 

Ontwerpresoluties: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017  

(Commissie LIBE) 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 358, 245, 19 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 306, 312, 7 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE ES - 295, 313, 15 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 363, 245, 17 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 345, 240, 37 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 363, 243, 19 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 356, 216, 54 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 356, 200, 66 

na § 17 7 ALDE ES + 342, 277, 7 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 345, 204, 77 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 351, 215, 60 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 355, 255, 6 

na § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

na § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 364, 239, 12 

na § 25 5 Verts/ALE HS - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE HS - 157, 317, 143 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 306, 240, 40 

Ontwerpresolutie B8-0244/2017  

(PPE, ECR) 

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met voldoening" 

2e deel deze woorden 

 

 

PPE: 

§ 3 

1e deel "constateert dat op 23 maart 2017, 1 893 Amerikaanse organisaties zich hadden 

aangesloten bij het EU-VS-privacyschild" 

2e deel "betreurt dat het privacyschild op vrijwillige zelfcertificering is gebaseerd en 

bijgevolg uitsluitend geldt voor Amerikaanse organisaties die vrijwillig het 

privacyschild in acht nemen, wat betekent dat veel ondernemingen helemaal niet 

onder de regeling vallen" 

 
§ 8 

1e deel "verzoekt de Commissie nogmaals" 

2e deel "duidelijkheid te verkrijgen over de juridische status van de "schriftelijke garanties" 

van de VS en " 

3e deel "ervoor te zorgen dat elke toezegging en regeling in het kader van het privacyschild 

geldig blijft na de aantreding van een nieuwe regering in de Verenigde Staten" 

 
§ 20 

1e deel "is gealarmeerd door de recente onthullingen over de toezichtsactiviteiten van een 

Amerikaanse dienstverlener van elektronische communicatie ten aanzien van alle e-

mails die zijn servers bereiken, op verzoek van het Amerikaanse nationaal bureau 

voor de veiligheid (NSA) en de FBI, in 2015, dat wil zeggen een jaar nadat de 

presidentiële beleidsrichtlijn 28 was vastgesteld en gedurende de onderhandelingen 

over het EU-VS-privacyschild" 

2e deel "dringt erop aan dat de Commissie volledige duidelijkheid verlangt van de 

Amerikaanse autoriteiten en de antwoorden beschikbaar stelt aan de Raad, het 

Parlement en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten; beschouwt dit als een 

reden om sterke twijfels te hebben over de door de ODNI verstrekte garanties; beseft 

dat het EU-VS-privacyschild op de presidentiële beleidsrichtlijn 28 berust, die door 

de president werd vastgesteld en zonder instemming van het Congres door elke 

toekomstige president weer kan worden ingetrokken" 
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§ 30 

1e deel "verzoekt de Commissie tijdens de eerste gezamenlijke jaarlijkse evaluatie een 

grondige en diepgaande analyse te maken" 

2e deel "van alle tekortkomingen en zwakheden die in deze resolutie en in zijn resolutie van 

26 mei 2016 over trans-Atlantische gegevensstromen aan de orde zijn gesteld, 

alsook van de tekortkomingen en zwakheden die door de Groep artikel 29, de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de belanghebbenden zijn 

vastgesteld, en aan te tonen hoe deze tekortkomingen en zwakheden zijn aangepakt 

om ervoor te zorgen dat het EU-Handvest en de wetgeving van de Unie worden 

nageleefd" 

3e deel "en nauwkeurig de effectiviteit en uitvoerbaarheid te beoordelen van de in de 

toezeggingen en verduidelijkingen van de Amerikaanse regering genoemde 

mechanismen en garanties" 

 
§ 33 

1e deel "verzoekt de gegevensbeschermingsautoriteiten van de Unie de werking van het 

EU-VS-privacyschild nauwkeurig te volgen en hun bevoegdheden uit te oefenen" 

2e deel "met inbegrip van het opschorten of het volledig verbieden van 

persoonsgegevensstromen naar een bij het EU-VS-privacyschild aangesloten 

organisatie als ze menen dat de grondrechten van privacy en bescherming van 

persoonsgegevens van betrokkenen in de Unie niet zijn gewaarborgd" 

 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

1e deel "herinnert aan zijn resolutie van 26 mei 2016 waarin wordt gesteld dat het door het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken opgezette ombudsmanmechanisme 

onvoldoende onafhankelijk is en over onvoldoende feitelijke bevoegdheden beschikt 

om zijn taken uit te voeren en EU-burgers doeltreffende verhaalmiddelen te bieden" 

2e deel "merkt op dat volgens de verklaringen en garanties van de Amerikaanse regering de 

ombudsdienst onafhankelijk is van de Amerikaanse inlichtingendiensten, niet 

ongepast beïnvloed wordt waardoor zijn functioneren kan worden aangetast en 

bovendien samenwerkt met andere, onafhankelijke toezichtsinstanties met 

bevoegdheden voor effectief toezicht op de Amerikaanse inlichtingengemeenschap" 

3e deel "is hoe dan ook bezorgd over het feit dat iemand die het slachtoffer is van niet-

naleving van de regels, uitsluitend om informatie, wissing dan wel stopzetting van 

verdere verwerking van de gegevens kan verzoeken, maar geen aanspraak kan 

maken op schadevergoeding" 

 


