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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. Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto 

Verslag: Gilles Lebreton (A8-0163/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

2. Het Uniemerk ***I 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 596, 28, 6 

 

 

3. Verdrag van Minamata inzake kwik *** 

Aanbeveling: Stefan Eck (A8-0067/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 592, 21, 21 

 

 

 

4. Hybride mismatches met derde landen * 

Verslag: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 591, 36, 12 
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5. Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen 

Denemarken en Europol * 

Verslag: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 569, 8, 62 

 

 

6. Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll 

* 

Verslag: Indrek Tarand (A8-0166/2017) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming Geh. S + 326, 126, 193 

 

 

7. Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 

Verslag: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 530, 105, 12 

 

 

8. Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I 

Verslag: Lambert van Nistelrooij en Constanze Krehl (A8-0374/2016) 

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 

40= 

41= 

EFDD 

ENF 

HS - 164, 483, 5 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 42 commissie HS + 470, 166, 14 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 41 

EFDD: amendement 40 
 

 

9. Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I 

Verslag: Mircea Diaconu (A8-0340/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 13 commissie HS + 554, 68, 30 

gezamenlijke 

verklaring van het 

Parlement en de Raad 

14 commissie  +  

verklaring van de 

Commissie 

15 commissie  +  

 

 

 

10. Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van 

financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I 

Verslag: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 543, 59, 45 
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11. Programma van de Unie ter ondersteuning van de betrokkenheid van 

consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I 

Verslag: Philippe Lamberts (A8-0008/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 547, 49, 54 

 

 

 

12. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Commissie en 

uitvoerende agentschappen 

Verslag: Joachim Zeller (A8-0150/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 466, 173, 11 

ontwerpresolutie 

§ 2, letter b 18 GUE/NGL  -  

§ 4 19 GUE/NGL  -  

na § 25 7 EFDD  -  

§ 27 20 GUE/NGL  -  

§ 29 21 GUE/NGL  -  

§ 30 22 GUE/NGL  -  

§ 40, punt 1 23 GUE/NGL  -  

§ 40, punt 2 24 GUE/NGL  -  

§ 48 25 GUE/NGL HS - 129, 453, 63 

§ 49 26 GUE/NGL HS - 174, 465, 7 

§ 50 27 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 90 10 S&D  -  

§ 102 29 GUE/NGL HS - 56, 323, 270 

§ 103 30 GUE/NGL HS - 52, 334, 261 

§ 110 31S GUE/NGL  -  

na § 111, streepje 5 32 GUE/NGL HS - 49, 321, 275 

§ 122 33 GUE/NGL  -  

§ 143 34 GUE/NGL  -  

§ 153 35 GUE/NGL  -  

§ 162 36 GUE/NGL  -  

na § 171 8 EFDD HS - 134, 427, 90 

§ 185 3 ENF HS - 66, 499, 70 

§ 191 37 GUE/NGL  -  

§ 208 38 GUE/NGL HS - 125, 486, 34 

§ 212 39 GUE/NGL  -  

§ 245 11S 

12S 

S&D 

S&D 

 -  

§ 246, streepje 8 41 GUE/NGL  -  

na § 246 9 EFDD  -  

na § 259 13 S&D  -  

§ 260 14S 

15S 

S&D 

S&D 

 -  

na § 260 1 + 2 PPE  -  

§ 277 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 289 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 333 4 Verts/ALE HS - 262, 379, 6 

5 Verts/ALE HS - 134, 339, 167 

6 Verts/ALE HS - 281, 308, 50 

na overw B 16 GUE/NGL  -  

overw D 17 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 482, 154, 14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 3 

EFDD: eindstemming (besluit), amendement 8 (resolutie) 

GUE/NGL: amendementen 25, 26, 29, 30, 32, 38 

Verts/ALE: amendementen 4, 5, 6 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 277 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 289 

1e deel "is zeer verontrust over een duidelijke trend in recente voorstellen van de 

Commissie, namelijk het negeren van juridisch bindende voorschriften in 

Verordening (EU) nr. 233/2014 van het Europees Parlement en de Raad wanneer het 

gaat om voor ODA in aanmerking komende uitgaven en om landen die voor 

middelen uit het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking in 

aanmerking komen; herinnert eraan dat de rechtmatigheid van de uitgaven van de 

Unie een centraal beginsel van goed financieel beheer is en dat politieke 

overwegingen geen voorrang mogen krijgen boven duidelijk vastgelegde wettelijke 

bepalingen, als de Commissie op het gebied van rechtsstatelijkheid geloofwaardig 

wil blijven; herinnert de Commissie in dit verband aan het recente arrest van het Hof 

van Justitie over de samenwerking met Marokko en het vraagstuk van de westelijke 

Sahara," 

2e deel "waarin het Hof bepaalt dat de Unie het internationale recht consequent heeft 

geschonden;" 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de Commissie en de uitvoerende 

agentschappen (Verordening (EG) nr. 58/2003, artikel 14, lid 3, en Verordening (EG) nr. 

1653/2004, artikel 66, lid 2).  

Amendementen 28 en 40 zijn geannuleerd. 

Lid 187 luidt als volgt: 
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"betreurt de vaststelling van een ordonnantie door de Roemeense regering die een effectieve 

corruptiebestrijding had kunnen belemmeren en die bovendien de mogelijkheid had kunnen bieden 

om politici die mogelijk betrokken waren bij onwettige handelingen gratie te verlenen; is van 

oordeel dat dergelijke nieuwe wetgevingsmaatregelen zouden bijzonder nadelige gevolgen zouden 

kunnen hebben voor de inspanningen van de Commissie om de financiële belangen van de Unie te 

beschermen, aangezien Roemenië een belangrijke begunstigde van de structuurfondsen is; 

verzoekt de Commissie om zijn bevoegde commissie op de hoogte te brengen van de maatregelen 

die zij heeft genomen om de situatie recht te zetten;" 
 

 

13. Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van 

de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 

Verslag: Joachim Zeller (A8-0160/2017) 

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

opmerkingen 

ontwerpresolutie 

stemming en bloc 3 

6 

18 

GUE/NGL  -  

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 6 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 10 8 GUE/NGL  -  

§ 11 9 GUE/NGL  -  

§ 13 10 GUE/NGL  -  

§ 16 11 GUE/NGL  -  

§ 18 12 GUE/NGL  -  

§ 19 13 GUE/NGL  -  

§ 20 14 GUE/NGL  -  

§ 21 15 GUE/NGL  -  

§ 22 16 GUE/NGL  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 28 20 GUE/NGL  -  

§ 33 21 GUE/NGL  -  

§ 118 22 GUE/NGL  -  

§ 122 23 GUE/NGL  -  

§ 124 24 GUE/NGL  -  

§ 125 25 GUE/NGL  -  

§ 126 26 GUE/NGL  -  

§ 161 27 GUE/NGL  -  

§ 164 28 GUE/NGL  -  

§ 179 29 GUE/NGL  -  

§ 180 30 GUE/NGL  -  

§ 181 31S GUE/NGL  -  

§ 182 32S GUE/NGL  -  

§ 183 33S GUE/NGL  -  

§ 186 34S GUE/NGL  -  

§ 307 35 GUE/NGL  -  

§ 380 36 GUE/NGL  -  

§ 382 37 GUE/NGL  -  

§ 395 38 GUE/NGL  -  

na visum 4 1 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 497, 108, 46 

 

 

 

14. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en 

elfde EOF 

Verslag: Younous Omarjee (A8-0125/2017) 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

ES + 510, 130, 7 

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 529, 109, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

15. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europees Parlement 

Verslag: Dennis de Jong (A8-0153/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 490, 144, 9 

ontwerpresolutie 

na § 5 6 GUE/NGL HS - 217, 376, 49 

§ 6 7 GUE/NGL ES + 417, 225, 5 

§ 21 38 S&D  +  

na § 22 58 ENF  -  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 425, 141, 78 

§ 32 40S S&D ES - 215, 417, 10 

41 S&D  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 355, 203, 87 

§ 33 42 S&D ES - 173, 359, 105 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 339, 210, 88 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 34 43 S&D  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 329, 238, 77 

na § 34 59 ENF  -  

§ 35 44 S&D ES - 242, 358, 34 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 362, 201, 77 

na § 35 45 S&D  -  

50 ENF HS - 110, 488, 46 

§ 38 46S S&D HS - 207, 400, 39 

47 S&D HS - 216, 385, 41 

na § 38 51 ENF  -  

§ 39 8 GUE/NGL so   

1/ES - 299, 320, 26 

2 ↓  

§ 40 9 GUE/NGL  -  

na § 41 24 Verts/ALE so   

1/HS + 445, 187, 7 

2/HS - 281, 345, 6 

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 423, 199, 18 

§ 44 10 GUE/NGL HS - 166, 423, 49 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 -  

na § 44 1 Verts/ALE so   

1/HS + 394, 225, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS - 291, 323, 16 

3/HS - 246, 361, 25 

4/HS - 274, 326, 33 

5/HS - 246, 368, 24 

6/HS - 265, 348, 24 

3 EFDD HS - 243, 372, 23 

§ 45 11 GUE/NGL HS + 353, 238, 26 

§ 46 12 GUE/NGL HS - 230, 389, 15 

§ 48 13 GUE/NGL ES + 520, 92, 10 

§ 51, inleidend 

gedeelte 

14 GUE/NGL  -  

§ 51, streepje 2 25 Verts/ALE HS - 217, 407, 11 

na § 51 2 Verts/ALE HS - 181, 447, 15 

52 ENF HS - 104, 498, 31 

53 ENF HS - 96, 495, 44 

54 ENF HS - 95, 501, 44 

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 216, 368, 56 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 558, 60, 17 

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 63 15 GUE/NGL  -  

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 395, 190, 55 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 64 30 S&D, 

Verts/ALE 

ES - 294, 299, 42 

§ 65 31 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

§ 67 32 S&D, 

Verts/ALE 

ES + 351, 278, 10 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

na § 68 33 S&D, 

Verts/ALE 

ES + 386, 232, 11 

§ 69 4 EFDD  -  

§ 70 16 GUE/NGL HS - 199, 428, 12 

§ 73 26 Verts/ALE HS + 503, 64, 69 

§ 86 34 PPE ES + 348, 285, 4 

§ 88 17 GUE/NGL  +  

§ 91 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 484, 112, 41 

na § 92 39 S&D  +  

§ 94 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 101 48 S&D  -  

§ 102 49 S&D  -  

na § 111 19 GUE/NGL HS - 185, 300, 152 

§ 116 20 GUE/NGL ES + 340, 287, 9 

na § 121 55 ENF HS - 99, 529, 6 

§ 124 18 GUE/NGL  -  

§ 126 35 PPE  -  

§ 127 21S GUE/NGL  -  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_NL.docx 14 PE 604.386 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 129 36 PPE so   

1 +  

2 +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 131 37 PPE  +  

§ 137 27 Verts/ALE so   

1/ES + 314, 296, 27 

2 -  

na § 141 22 GUE/NGL HS - 268, 339, 29 

§ 144 28 Verts/ALE  -  

§ 145 29 Verts/ALE  +  

na § 146 56 ENF HS - 77, 543, 13 

57 ENF HS - 86, 532, 10 

§ 147 23 GUE/NGL ES + 354, 267, 12 

na § 150 5 EFDD HS - 121, 499, 17 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 350, 273, 12 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: §§ 31, 32, 33, 34, 35, 91 

ENF: amendementen 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

EFDD: eindstemming (besluit), amendement en 3, 5 (resolutie) 

GUE/NGL: §§ 43, 53, 57, 64, 67; amendementen 6, 10, 11, 12, 16, 19, 22 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, 24, 25, 26, 46, 47 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 33, 34, 35, 53, 59 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 36 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dringt er niettemin op aan om de beveiliging van 

de gebouwen verder te versterken" 
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2e deel deze woorden 

 
§ 129 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "dringt er niettemin op aan om de beveiliging van 

de gebouwen verder te versterken" 

2e deel deze woorden 

 

S&D: 

§ 44 

1e deel "herhaalt het standpunt van het Parlement betreffende de vergoedingen voor 

algemene uitgaven als vermeld in de paragrafen 36 tot en met 39 van zijn 

kwijtingsresolutie voor het begrotingsjaar 2014; merkt op dat het voor leden die dat 

wensen, reeds mogelijk is om controlekosten terug te vorderen als in aanmerking 

komende kosten betreffende de vergoeding voor algemene uitgaven;" 

2e deel "verzoekt het Bureau te onderzoeken of er een kosteneffectieve manier kan worden 

gevonden om de uitgaven van de leden te laten controleren door de administratie van 

het Parlement in plaats van door externe controleurs;" 

 
§ 58 

1e deel "onderstreept dat de opdracht van de voorlichtingsbureaus van het Parlement moet 

worden gemoderniseerd door het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën 

en -patronen te optimaliseren en te profiteren van hun bevoorrechte geografische 

ligging dichtbij de burger om plaatselijke activiteiten, zoals debatten met leden en 

het maatschappelijk middenveld, verder te intensiveren teneinde naar de mensen te 

luisteren en met hen in dialoog te treden; benadrukt dat de onlinediscussies en de 

media-aandacht die door deze evenementen worden gegenereerd, moeten bijdragen 

tot nog meer contacten met burgers;" 

2e deel "merkt op dat de kosten voor de gebouwen en het personeel van de 

voorlichtingsbureaus in de lidstaten onevenredig hoog zijn ten opzichte van het 

bedrag dat aan de belangrijkste functies van deze bureaus wordt besteed; vraagt de 

secretaris tegen eind 2017 een gedetailleerd activiteiten- en financieel verslag aan de 

Commissie begrotingscontrole voor te leggen over de voorlichtingsbureaus in 

Brussel en Straatsburg, met bijzondere aandacht voor de meerwaarde die zij 

opleveren;" 

 
amendement 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "hetgeen ... blijkt uit" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 24 

1e deel "herinnert aan de verplichting voor de leden om de administratie onmiddellijk in te 

lichten over enige wijziging van hun belangenverklaringen;" 

2e deel "betreurt dat de cv's en opgaven van financiële belangen van de leden zeer laattijdig 

op de website van het Parlement worden geplaatst; is van mening dat de opgaven 

van financiële belangen van de leden in elektronische vorm moeten worden 

gepubliceerd; is van mening dat het raadgevend comité ad hoc inzake ethiek zijn 

werkzaamheden transparanter moet verrichten;" 

 
amendement 27 

1e deel "verzoekt het Bureau een regeling te onderzoeken om het gebruik van efficiënte 

vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer te stimuleren, waarbij een duurzamer en 

efficiënter vervoer voor woon-werkverkeer wordt bevorderd," zonder de woorden: 

"duurzamer en" 
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2e deel " niet in de laatste plaats om aan te sluiten bij de Brusselse regionale COBRACE-

wet betreffende parkeerplaatsen die beschikbaar worden gesteld aan werknemers; 

herinnert er met betrekking tot de chauffeursdienst van het Parlement aan dat er nu 

een rechtstreekse treinverbinding bestaat tussen de locatie van het Parlement in 

Brussel en het vliegveld en benadrukt dat nieuwe aanbestedingsbesluiten betreffende 

het wagenpark van het Parlement om deze reden gericht moeten zijn op een 

verlaagde vraag, en dat bij de selectie van nieuwe auto's het Ecoscore point-systeem 

toegepast moet worden;" 

 

Verts/ALE, S&D: 

amendement 1 

1e deel "1. de regels in verband met het gebruik van de vergoedingen voor algemene 

uitgaven moeten worden vastgesteld en gepubliceerd;" 

2e deel "2. de vergoeding voor algemene uitgaven moet in alle gevallen worden afgehandeld 

op een afzonderlijke bankrekening;" 

3e deel "alle ontvangstbewijzen moeten door de leden worden bewaard;" 

4e deel "3. niet bestede bedragen moeten aan het einde van het mandaat worden 

teruggestort;" 

5e deel "4. bij de interne controle door het EP moet een steekproef van 5 % van de 

vergoeding voor algemene uitgaven worden verricht; de eindresultaten en de 

bevindingen moeten door het Parlement in zijn jaarverslag worden gepubliceerd;" 

6e deel "5. de leden moeten jaarlijks een overzicht publiceren van hun uitgaven per 

categorie (communicatiekosten, huur van kantoorruimte, kantoorbenodigdheden 

enz.);" 

 

PPE: 

§ 94 

1e deel "stelt met bezorgdheid vast dat er geen speciale regelingen voor personeelsleden zijn 

getroffen voor het geval dat een lidstaat uittreedt uit de Unie;" 

2e deel "erkent dat deze kwestie alle Europese instellingen aangaat; verzoekt de secretaris-

generaal dan ook met de Commissie te overleggen om ervoor te zorgen dat Britse 

personeelsleden niet de dupe worden van de brexit en dat hun statutaire, contractuele 

en verworven rechten volledig worden gewaarborgd;" 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

16. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad 

Verslag: Bart Staes (A8-0131/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Besluit inzake het uitstellen van kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie HS + 603, 14, 15 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

(als geheel) 

 

Diversen 

De kwijting en de  afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, 

onder (b), van het Reglement). 
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17. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Hof van Justitie van de Europese 

Unie 

Verslag: Benedek Jávor (A8-0136/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 515, 110, 9 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

18. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer 

Verslag: Benedek Jávor (A8-0151/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 534, 91, 7 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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19. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Economisch en Sociaal Comité 

Verslag: Bart Staes (A8-0144/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 511, 115, 7 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

20. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

Verslag: Bart Staes (A8-0141/2017) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

ontwerpresolutie 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 517, 107, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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21. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern 

optreden 

Verslag: Benedek Jávor (A8-0122/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 512, 120, 3 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

22. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese ombudsman 

Verslag: Benedek Jávor (A8-0142/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 529, 91, 12 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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23. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming 

Verslag: Bart Staes (A8-0140/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 518, 111, 4 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

24. Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017) 

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

opmerkingen 

ontwerpresolutie 

na § 11 1 EFDD  -  

§ 14 3 S&D, PPE  +  

na § 42 2 EFDD HS - 149, 398, 87 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 506, 98, 27 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 2 
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25. Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(ACER) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 508, 117, 10 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

26. Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie (BEREC) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

ontwerpresolutie 

§ 8 1 S&D  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 520, 110, 4 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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27. Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 510, 109, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

28. Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 

(Cedefop) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 510, 110, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_NL.docx 24 PE 604.386 

 

29. Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 502, 108, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

30. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 505, 103, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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31. Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 515, 113, 4 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

32. Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 505, 122, 5 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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33. Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 520, 103, 5 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

34. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 503, 120, 5 

ontwerpresolutie 

na § 19 1 EFDD HS - 207, 344, 71 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 512, 106, 2 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit), amendement 1 (resolutie) 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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35. Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 508, 106, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

36. Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 510, 111, 6 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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37. Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel) HS + 488, 129, 10 

ontwerpresolutie 

na § 4 1 Verts/ALE  -  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 14 2 Verts/ALE  -  

na § 14 3 Verts/ALE ES - 279, 341, 2 

4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 464, 156, 2 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 28 6 Verts/ALE  -  

7 Verts/ALE  -  

8 Verts/ALE  -  

na § 41 9 EFDD HS - 156, 408, 66 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 491, 115, 11 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: eindstemming (besluit), amendement 9 (resolutie) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 9, 15, 26 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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38. Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 499, 111, 5 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

39. Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(Eiopa) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 509, 113, 9 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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40. Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 503, 108, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

41. Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

ontwerpresolutie 

na § 9 1 Verts/ALE  -  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 390, 206, 19 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 101, 13 

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: §§ 18, 6 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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42. Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

(EWDD) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 518, 104, 2 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

43. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 510, 98, 14 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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44. Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 495, 113, 13 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

45. Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 501, 116, 9 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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46. Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 502, 115, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

47. Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 502, 114, 6 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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48. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 

grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 504, 111, 10 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

49. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

(EU-OSHA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 514, 106, 3 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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50. Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 496, 111, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

51. Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 511, 108, 4 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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52. Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking 

(Eurojust) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 503, 96, 16 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

53. Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

ontwerpresolutie 

§ 19 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 500, 103, 16 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 19 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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54. Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 501, 114, 6 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

55. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 

(Frontex) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

ontwerpresolutie 

na § 23 1 ENF HS - 131, 446, 43 

2 ENF HS - 96, 461, 44 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 492, 124, 3 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendementen 1, 2 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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56. Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) 

Verslag: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 501, 104, 12 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

57. Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI) 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0103/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 493, 109, 14 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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58. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0094/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 502, 92, 21 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

59. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0113/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 499, 102, 14 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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60. Kwijting 2015: Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen 

en waterstof 2 (FCH) 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0109/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 501, 101, 11 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

61. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve 

geneesmiddelen 2 (IMI) 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0083/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 501, 106, 8 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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62. Kwijting 2015: gemeenschappelijke Onderneming ITER 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0108/2017) 

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

opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als geheel)  +  

ontwerpresolutie 

§ 3 1 Verts/ALE HS - 192, 386, 31 

§ 4 2 Verts/ALE HS - 218, 341, 37 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 431, 147, 37 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2 
 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
 

 

63. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 

Verslag: Miroslav Poche (A8-0096/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

besluit over de kwijting 

stemming: besluit (als 

geheel) 

 +  

ontwerpresolutie 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 499, 105, 9 

 

Diversen 

De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 

bijlage IV, artikel 5, lid 1, letter a) van het Reglement). 
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64. Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden 

Verslag: Ulrike Rodust (A8-0138/2017) 

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

opmerkingen 

na § 39 1 meer dan 76 

leden 

HS + 358, 240, 16 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 428, 64, 118 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 
 

 

65. EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector 

Verslag: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017) 

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

opmerkingen 

§ 2 1 meer dan 76 

leden 

 +  

§ 5 2 meer dan 76 

leden 

 +  

§ 7 3 meer dan 76 

leden 

 +  

§ 18 4 meer dan 76 

leden 

 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 505, 49, 57 

 

Diversen 

 

Paragraaf 5 luidt als volgt: 

 

“5. stelt bezorgd vast dat de bestaande vrijwillige initiatieven voor de duurzaamheid van de 

toeleveringsketen van de kledingsector zijn tekortgeschoten wat de doeltreffende aanpak van kwesties 

in verband met de mensenrechten en de arbeidsrechten in de sector betreft; verzoekt de Commissie 

daarom verder te gaan dan de presentatie van een werkdocument van de diensten van de Commissie en 

bindende wetgeving voor te stellen inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor toeleveringsketens in 

de kledingsector; benadrukt dat dit wetgevingsvoorstel moet aansluiten bij de nieuwe richtsnoeren van 

de OESO inzake zorgvuldigheid in de kleding- en schoenensector, de OESO-richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen die in de Europese Unie invoeren, de resolutie van de IAO over 

fatsoenlijk werk in toeleveringsketens, internationaal overeengekomen mensenrechtennormen en 
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sociale en milieunormen;” 

 

Paragraaf 6 luidt als volgt: 

 

“6. dringt erop aan benadrukt dat de nieuwe zorgvuldigheidsrichtsnoeren van de OESO voor 

toeleveringsketens in de kleding- en schoenensector in overeenstemming met de OESO-richtsnoeren, 

het leidende beginsel moeten vormen in het wetgevingsvoorstel van de Commissie; benadrukt dat dit 

wetgevingsvoorstel kernnormen moet omvatten, zoals veiligheid en gezondheid op het werk, 

gezondheidsnormen, een leefbaar loon, vrijheid van vereniging en vrijheid om collectieve 

onderhandelingen te voeren, voorkoming van seksuele intimidatie en geweld op de werkplek en het 

uitbannen van gedwongen en kinderarbeid; verzoekt de Commissie daarnaast aandacht te besteden aan 

essentiële criteria voor duurzame productie, transparantie en traceerbaarheid, met inbegrip van het 

verzamelen en de transparantie van gegevens en instrumenten voor de verstrekking van 

consumenteninformatie, controles op de inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht en audits, toegang 

tot rechtsmiddelen, gendergelijkheid, kinderrechten, verslaglegging over passende zorgvuldigheid in 

de toeleveringsketen, aansprakelijkheid van ondernemingen bij door mensen veroorzaakte rampen en 

bewustmaking in de Europese Unie; moedigt de Commissie aan andere nationale 

wetgevingsvoorstellen en initiatieven te erkennen die hetzelfde doel hebben als de wetgeving, zodra 

deze voorstellen en initiatieven zijn gecontroleerd en voldoen aan de vereisten van de Europese 

wetgeving;”  
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66. Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: 

manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven 

Verslag: Maria Noichl (A8-0119/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 322, 259, 18 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 355, 230, 11 

Visum 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 348, 223, 29 

Overweging C § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 317, 264, 7 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 312, 264, 25 

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 327, 256, 6 

overw AM § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 323, 262, 9 

overw AN § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 278, 281, 42 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 524, 37, 45 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden 

visum 5, overw C, D, M, AM, AN, §§ 30, 32 

 

Diversen 

De inhoud van paragraaf 25 komt reeds aan de orde in paragraaf 21 en wordt derhalve uit de 

aangenomen tekst geschrapt. 
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67. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

Verslag: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 8 3 EFDD  -  

4 EFDD  -  

5 EFDD HS - 151, 427, 20 

na § 9 6 EFDD HS - 145, 430, 25 

7 EFDD  -  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 487, 78, 30 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 244, 262, 83 

na § 21 8 EFDD HS - 183, 407, 7 

9 EFDD  -  

na § 23 10 EFDD HS - 149, 427, 25 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 24 11 EFDD HS - 144, 437, 20 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 1 GUE/NGL  -  

na § 44 2 GUE/NGL  -  

12 EFDD HS - 107, 477, 16 

13 EFDD  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 280, 269, 50 

na § 52 14 EFDD HS - 179, 409, 12 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 431, 134, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 
 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: §§ 13, 34 

Verts/ALE: § 15 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 45 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om van fossiele brandstoffen over te stappen op 

hernieuwbare energiebronnen en" 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

§ 8 

1e deel "is van mening dat een grotere leningactiviteit van de EIB kan worden 

bewerkstelligd door betere synergieën met overheidsfondsen, die op hun beurt 

publieke en particuliere investeringen zouden bevorderen;" 

2e deel "benadrukt dat een grotere leningactiviteit gepaard moet gaan met een 

dienovereenkomstige diversificatie van het productassortiment van de EIB, onder 

andere door een groter en budgettair prudent gebruik van publiek-private 

partnerschappen (PPP) – waarbij publieke en particuliere winst in evenwicht blijven 

– en andere innovatieve instrumenten om beter in te spelen op de behoeften van de 

reële economie en de markt; benadrukt dat bij het nemen van dergelijke maatregelen 

niet uit het oog mag worden verloren dat nieuwe producten vaak extra governance-

instrumenten vereisen om toe te zien op de geschiktheid ervan, en dat er bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan de strategische toewijzing van financiering en de 

bevordering van de beleidsdoelstellingen van de EU;" 

 

Verts/ALE: 

§ 24 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "is met name verheugd dat de verrichtingen van de 

EIB 4,1 miljoen banen in Europese kmo's en midcaps hebben helpen scheppen en 

behouden (13 % ten opzichte van 2014); 

2e deel deze woorden 
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68. Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval 

Verslag: György Hölvényi (A8-0071/2017) 

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

opmerkingen 

§ 20 1 PPE  +  

na overw F 2 PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 566, 8, 20 

 

 

 

69. Situatie in Venezuela 

Ontwerpresoluties: B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-

0276/2017, B8-0277/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0270/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 450, 35, 100 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0270/2017  ALDE  ↓  

B8-0271/2017  PPE  ↓  

B8-0272/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0274/2017  S&D  ↓  

B8-0275/2017  ECR  ↓  

B8-0276/2017  EFDD  ↓  

B8-0277/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: eindstemming 
 

Diversen 

José Inácio Faria is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0270/2017. 
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70. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: schema van algemene 

tariefpreferenties 

Ontwerpresolutie: B8-0273/2017 (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de 
ontwerpresolutie) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0273/2017  

(GUE/NGL) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS - 119, 436, 22 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL, PPE: eindstemming 

 


