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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

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

tegen, onthoudingen) 

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

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine 

al-Abidine 

Ontwerpresoluties: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, 
B8-0640/2017, B8-0642/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

na § 2 7 GUE/NGL HS - 115, 447, 34 

na § 6 6 GUE/NGL HS - 97, 500, 9 

na § 8 3 Verts/ALE HS - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE HS - 94, 497, 16 

na overw N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL HS - 103, 463, 42 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 3, 4 

GUE/NGL: amendementen 5, 6, 7 
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2. Terroristische aanslagen in Somalië 

Ontwerpresoluties: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0600/2017 

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

na § 2 2 GUE/NGL HS - 98, 461, 50 

na § 4 3 GUE/NGL HS - 253, 348, 8 

na overw D 1 GUE/NGL HS - 102, 481, 27 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: amendementen 1, 2, 3 
 

 

3. Madagaskar 

Ontwerpresoluties: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, 
B8-0647/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0641/2017  

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

na § 2 1 GUE/NGL  -  

na § 10 2 GUE/NGL ES - 246, 349, 6 

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

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0641/2017  ECR  ↓  

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een 

van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) ***I 

Verslag: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 390, 175, 44 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen 
 

Diversen 

Het verzoek om het besluit in stemming te brengen werd ingediend door een aantal leden die ten 

minste de middelhoge drempel bereiken (artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement). 
 

 

5. Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking 

tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** 

Aanbeveling: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 511, 57, 40 
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6. Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking 

tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) 

Verslag: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 473, 57, 79 

 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling 

Verslag: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 368, 210, 26 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 419, 97, 85 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Leden: 

§ 57 

1e deel "herhaalt zijn verzoek om de bevordering van legale migratie, in overeenstemming 

met de aanbevelingen van het actieplan van Valletta;" 

2e deel "benadrukt voorts dat ontwikkelingshulp niet afhankelijk mag zijn van 

samenwerking op het gebied van migratiezaken;" 
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8. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

Verslag: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

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

opmerkingen 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE so   

1/ES + 364, 239, 1 

2 -  

na § 14 2 EFDD HS - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

na § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE so   

1/HS + 570, 25, 14 

2 +  

na § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

na § 29 9 Verts/ALE so   

1/HS + 379, 199, 26 

2/HS - 155, 430, 18 

na § 33 10 Verts/ALE ES + 312, 259, 36 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 501, 28, 72 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendement 2 

ENF: amendementen 8 (1e deel), 9 
 



P8_PV(2017)11-16(VOT)_NL.docx 7 PE 613.723 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

amendement 6 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "of het ontbreken van een afdoende resultaat" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 9 

1e deel "verzoekt de Ombudsman verder onderzoek te voeren naar de praktijken in de EU-

agentschappen, met name de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het 

Europees Agentschap voor chemische stoffen, met betrekking tot de Monsanto 

Papers en de eventuele implicaties op het gebied van geheimhouding en 

belangenconflicten," 

2e deel "alsmede hun algemene bekendheid;" 

 

ENF: 

amendement 8 

1e deel "is ingenomen met de praktische aanbevelingen van de Ombudsman ten behoeve 

van ambtenaren die contacten onderhouden met lobbyisten; dringt er bij de 

Ombudsman op aan het bewustzijn omtrent deze aanbevelingen onder het personeel 

van alle EU-instellingen te vergroten door middel van trainingen, seminars en 

aanverwante ondersteunende maatregelen, en roept alle EU-instellingen op de code 

van goed administratief gedrag van de Ombudsman en de transparantiemaatregelen 

in het Kaderverdrag van de VN inzake tabaksontmoediging ten uitvoer te leggen; 

herhaalt zijn oproep tot een effectieve opwaardering van de code van goed 

administratief gedrag" 

2e deel "door aanneming van een bindende verordening hierover tijdens de lopende 

zittingsperiode;" 
 

 

9. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) 

Ontwerpresolutie: B8-0590/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0590/2017 

(Commissie ENVI) 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 396, 200, 9 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 352, 242, 10 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
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10. De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei 

te stimuleren 

Verslag: Javi López (A8-0340/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 479, 56, 67 

2/HS + 280, 277, 44 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 267, 305, 30 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 292, 262, 49 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 432, 140, 30 

2/HS + 271, 323, 4 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 18 1 meer dan 

76 leden 

HS + 300, 292, 9 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 476, 102, 22 

2/HS - 236, 333, 29 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 439, 112, 42 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS - 269, 309, 16 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 438, 135, 13 

2/HS + 284, 284, 11 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 249, 313, 21 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 282, 280, 9 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 312, 262, 2 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 254, 296, 24 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 520, 30, 27 

2/HS + 273, 214, 84 

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 494, 60, 18 

2/HS + 287, 252, 33 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 531, 28, 12 

2/HS - 229, 314, 21 

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 430, 75, 60 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 289, 269, 10 

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 261, 267, 34 

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 249, 269, 46 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 386, 102, 51 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, overwegingen L, R 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Leden: §§ 7, 8, 37, 39, 51, overwegingen L, R 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Leden: 

§ 5 

1e deel "vraagt de Commissie en de lidstaten om overeenkomstig hun respectieve 

bevoegdheden de prestaties en resultaten van economische beleidscoördinatie te 

evalueren en hierbij rekening te houden met de evolutie van sociale vooruitgang en 

sociale rechtvaardigheid in de EU; stelt vast dat in het Europees semester geen 

prioriteit is toegekend aan de verwezenlijking van deze doelen en de vermindering 

van ongelijkheid;" 

2e deel "verzoekt de Commissie met klem het proces van beleidscoördinatie te verbeteren 

met het oog op een betere monitoring, preventie en correctie van negatieve trends 

die ongelijkheid in de hand zouden kunnen werken en sociale vooruitgang zouden 

kunnen verzwakken of een negatief effect zouden kunnen hebben op sociale 

rechtvaardigheid, indien nodig door preventieve en corrigerende maatregelen in te 

voeren; is van mening dat specifieke beleidsmaatregelen ter bestrijding van 

economische ongelijkheid moeten worden overwogen en in voorkomend geval 

moeten worden opgenomen in het Europees semester;" 

 
§ 6 

1e deel "is van oordeel dat sociale maatregelen in sommige gevallen als verzachtende 

maatregelen kunnen worden beschouwd en moeten worden aangevuld met 

economisch beleid en maatschappelijk verantwoorde structurele hervormingen, 

teneinde positieve, blijvende en duurzame economische groei tot stand te brengen en 

de trend in de richting van ongelijkheid op de middellange en lange termijn 

structureel weg te werken;" 

2e deel "meent dat het sociale scorebord van het Gezamenlijk verslag over de 

werkgelegenheid een prominentere rol moet spelen in het Europees semester als 

"systeem voor vroegtijdige waarschuwing" met betrekking tot buitensporige sociale 

onevenwichtigheden;" 

 
§ 12 

1e deel "herhaalt zijn pleidooi voor de invoering van een geloofwaardige Europese pijler 

van sociale rechten ter bevordering van opwaartse convergentie, rekening houdend 

met de bevoegdheidsverdeling als vastgelegd in de Verdragen, en het creëren van 

een diepere en eerlijkere sociale dimensie van de EMU," 
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2e deel "waarbij de nodige wetgevings-, institutionele en financiële middelen worden 

ingezet om sociale vooruitgang voor de EU-burgers en een gelijk speelveld tot stand 

te brengen, als volgende fase in het Europese integratieproces; verzoekt de 

Commissie met een concrete routekaart voor de voltooiing van de sociale dimensie 

van de EMU te komen;" 

 
§ 13 

1e deel "verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten meer inspanningen te leveren 

voor het verwezenlijken van alle doelstellingen van de Europa 2020-strategie, 

waaronder het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting met 20 miljoen 

mensen, alsook om het toepassingsgebied van de Europa 2020-strategie af te 

stemmen op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling door ook de strijd tegen 

ongelijkheid en extreme armoede op te nemen in de lijst van doelstellingen; vraagt 

de Commissie nauw te blijven toezien op de uitvoering van de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie" 

2e deel "en rekening te houden met het scorebord van Eurostat over de kernindicatoren van 

de Europa 2020-strategie, ook in de procedure van het Europees semester en de 

landspecifieke aanbevelingen;" 

 
§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "tot ten minste 21 miljard EUR" 

2e deel deze woorden 

 
§ 35 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de lidstaten en de Commissie met een 

voorstel te komen voor een gemeenschappelijke benadering voor alle lidstaten met 

betrekking tot de invoering van een regeling voor een minimuminkomen waarin 

niveaus van toereikendheid zijn opgenomen en methoden worden aangereikt om de 

mate waarin begunstigden gebruikmaken van de regeling te verhogen, teneinde 

mensen met een ontoereikend inkomen te ondersteunen, voor gelijke toegang tot 

kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en geïntegreerde sociale, gezondheidszorg-, 

onderwijs- en vrijetijdsdiensten te zorgen, armoede te bestrijden en sociale integratie 

te stimuleren;" en "regio's" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en regio" 

2e deel deze woorden 

 
§ 45 

1e deel "dringt aan op de tenuitvoerlegging van antidiscriminatiemaatregelen, gezien hun 

belang voor het waarborgen van gelijke kansen op het vlak van werkgelegenheid en 

het bevorderen van sociale inclusie;" 

2e deel "verzoekt de lidstaten de antidiscriminatierichtlijn te deblokkeren;" 

 
§ 49 

1e deel "spoort de lidstaten aan om hun socialezekerheidsstelsels (onderwijs, 

gezondheidszorg, huisvesting, pensioenen en sociale overdrachten) te verbeteren op 

basis van sociale waarborgen van hoog niveau," 

2e deel "met als doel te komen tot een alomvattende bescherming van mensen, rekening 

houdend met de nieuwe sociale risico's en de nieuwe kwetsbare groepen die 

voortkomen uit de financiële, economische en vervolgens sociale crises waar de 

lidstaten mee werden geconfronteerd;" 
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§ 60 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten de bestrijding van armoede, met name onder 

kinderen, op te voeren door streefcijfers voor de vermindering van kinderarmoede 

vast te stellen, door de mogelijkheden te onderzoeken van een gecoördineerde 

tenuitvoerlegging van de aanbeveling "Investeren in kinderen"" 

2e deel "en via de ontwikkeling van een kindergarantieregeling;" 

 
§ 68 

1e deel "maakt zich zorgen over de stijging van het armoedepercentage, met name onder 

vrouwen, en over het feit dat met name alleenstaande moeders, jonge en oudere 

vrouwen door armoede worden getroffen; wijst erop dat de verlaging van het 

armoedepeil met 20 miljoen mensen uiterlijk in 2020 kans van slagen heeft met 

beleidsmaatregelen inzake armoedebestrijding en een actieve arbeidsmarkt die 

gefundeerd zijn op gendermainstreaming en in de eerste plaats gericht zijn op het 

vergroten en ondersteunen van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen; merkt op 

dat armoede nog steeds gemeten wordt aan de hand van het totale inkomen van het 

huishouden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat alle leden van het huishouden 

evenveel verdienen en dat de financiële middelen gelijk worden verdeeld;" 

2e deel "vraagt om geïndividualiseerde rechten en berekeningen die gebaseerd zijn op 

individuele inkomens, zodat de ware omvang van armoede onder vrouwen aan het 

licht kan komen;" 

 
§ 72 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten belastingontwijking en belastingfraude 

daadwerkelijk aan te pakken, als een belangrijke manier om economische 

ongelijkheid te beperken, en de belastinginning in de lidstaten te verbeteren;" 

2e deel "verzoekt de Commissie haar steun te geven aan de oprichting van een 

intergouvernementeel VN-orgaan voor samenwerking op belastinggebied en 

besprekingen op te starten over een Europees financieel register;" 

 
§ 73 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "voor dienstverlening op het gebied van 

gezondheidszorg, huisvesting, sociale diensten, werkgelegenheid en onderwijs" en 

"de verdere coördinatie, afstemming en harmonisering, in voorkomend geval, van" 

2e deel deze woorden 

 


