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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 Marie-Christine Boutonnet 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

2. Benoeming van Simon Busuttil tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde 

comité 

Ontwerpbesluit: B8-0503/2017 (Geheime stemming (artikel 180 bis, paragraaf 1 van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: kandidatuur 

van Simon Busutil 

Geh. S + 556, 82, 35 

 

 

3. Lijst van leden van de bijzondere commissie terrorisme 

Lijst van leden van de bijzondere commissie terrorisme 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

4. Overeenkomst tussen de EU en IJsland over de bescherming van geografische 

aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen *** 

Aanbeveling: David Borrelli (A8-0254/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 665, 7, 18 

 

  



P8_PV(2017)09-12(VOT)_NL.docx 3 PE 609.730 

 

 

5. Overeenkomst tussen de EU en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties 

voor landbouwproducten *** 

Aanbeveling: David Borrelli (A8-0256/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Tenuitvoerlegging van de bemiddelingsrichtlijn 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 606, 30, 54 

 

 

7. De werking van franchising in de detailhandel 

Verslag: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 617, 31, 43 

 

 

8. Een ruimtestrategie voor Europa 

Verslag: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 609, 66, 16 
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9. Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese 

strategie voor een leven lang leren 

Verslag: Milan Zver (A8-0252/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

één enkele stemming HS + 577, 54, 59 

 

 

10. Intrekking van achterhaalde verordeningen inzake de sectoren van de binnenvaart 

en van het vrachtvervoer over de weg ***I 

Verslag: Karima Delli (A8-0228/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 3 commissie HS + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen ***I 

Verslag: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 30 commissie HS + 582, 98, 9 

gemeenschappelijke 

verklaring 

29 commissie  +  
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12. Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering ***I 

Verslag: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 179 commissie HS + 567, 101, 23 

verklaring van de 

Commissie 

178 commissie  +  

 

 

 

13. Walvisjacht in Noorwegen 

Ontwerpresolutie: B8-0499/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

§ 1 1 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 2 2 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 3 9 PPE ES - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

§ 7 10 PPE  -  

§ 8 4 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw I 5 PPE  -  

overw N 6 PPE  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 1, 2 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de Commissie, de Europese Dienst voor extern 

optreden (EDEO) en de Raad bilaterale en multilaterale kanalen aan te wenden om" 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

Amendementen 7 en 8 zijn ingetrokken. 
 

 

14. Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

Interimverslag: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy en  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 454, 163, 45 

2/ES + 402, 221, 37 

3 +  

§ 9 (k) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 9 (m) § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 13 § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 339, 307, 25 

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw AA § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 384, 276, 8 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 489, 114, 69 

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: overw R, § 15 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

overweging I 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en LGBTI's" 

2e deel deze woorden 

 
overw AA 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en maatregelen om de toegang van slachtoffers tot 

huisvesting en tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken" 

2e deel deze woorden 

 
§ 4 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met inbegrip van veilige en legale abortus" en "en 

veilige en legale abortus" 

2e deel "met inbegrip van veilige en legale abortus" 

3e deel "en veilige en legale abortus" 

 
§ 9 (k) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals vrouwen met een handicap, vrouwelijke 

vluchtelingen, minderjarige slachtoffers, zwangere vrouwen, LBTI-vrouwen en 

vrouwen met aanvullende ondersteuningsbehoeften" 

2e deel deze woorden 

 
§ 9 (m) 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "seksuele en relationele voorlichting" 

2e deel deze woorden 

 
§ 13 

1e deel "verzoekt de Commissie om het huidige EU-kaderbesluit betreffende de bestrijding 

van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel 

van het strafrecht zodanig te herzien" 

2e deel "dat daarin ook seksisme, misdrijven ingegeven door vooroordelen en aanzetting tot 

haat wegens seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken worden 

opgenomen;" 
 

 

15. Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor 

mondiale waardeketens 

Verslag: Maria Arena (A8-0269/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 159, 322, 188 

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 497, 124, 56 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

leden 

§ 46 

1e deel "waarschuwt voor de negatieve gevolgen van een uitbreiding en liberalisering van 

handel voor de kwaliteit van de werkgelegenheid, alsook voor het risico van 

toenemende illegale handel in arbeidskrachten;" 

2e deel "onderstreept dat vooral vrouwen hiervan het slachtoffer zijn en dat de illegale 

handel in arbeidskrachten bij vrouwen erg vaak samengaat met mensenhandel met 

het oog op seksuele uitbuiting en feminicide;" 
 

Diversen 

In paragraaf 21 wordt "ISO 2600" als volgt gelezen: "ISO 26000". 

 


