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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
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Schendingen van mensenrechten, waaronder godsdienstvrijheid, in Burkina Faso

Ontwerpresoluties: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, 
B9-0269/2019, B9-0270/2019

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0261/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

na § 3 2 GUE/NGL -

na § 12 3 GUE/NGL -

na overw A 1 GUE/NGL -

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓



P9_PV(2019)12-19(VOT)_NL.docx 4 PE 645.803

2. Afghanistan, met name het vermeende seksuele misbruik van jongens in de 
provincie Logar

Ontwerpresoluties: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, 
B9-0257/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -na § 13

2 GUE/NGL -

na § 14 3 GUE/NGL -

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 1
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3. De Russische wet inzake "buitenlandse agenten"

Ontwerpresolutie: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, 
B9-0267/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0258/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 499, 78, 41

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 13

Diversen
Jacek Saryusz-Wolski (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0258/2019.
Stelios Kouloglou (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 
RC-B9-0258/2019.
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4. Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in 
december 1989

Ontwerpresolutie: B9-0241/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

resolutie (als geheel) HS + 513, 18, 87

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: eindstemming

Diversen
Jacek Saryusz-Wolski (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0241/2019.

5. Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables")

Ontwerpresoluties: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0246/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

so

1 +

2 +

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 584, 7, 31
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 1 GUE/NGL -

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 1 (3e deel)

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 1
1e deel “spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het steeds repressievere regime waarmee 

Oeigoeren en andere islamitische etnische minderheden geconfronteerd worden, en 
eist dat de autoriteiten hun fundamentele vrijheden eerbiedigen, zoals door 
betrouwbare bronnen aanbevolen wordt;”

2e deel “veroordeelt met klem het feit dat honderdduizenden Oeigoeren en etnische 
Kazakken naar politieke “heropvoedingskampen” worden gestuurd op basis van 
systeem van voorspellend politiewerk, onder meer wegens reizen naar het buitenland 
of veronderstelde te grote religieuze devotie; verzoekt de Chinese autoriteiten in 
Xinjiang informatie te verstrekken over de verblijfplaats en medische conditie van 
diegenen die zich in detentie bevinden; dringt er bij de Chinese regering op aan 
onmiddellijk een einde te maken aan de willekeurige detentie, zonder enige vorm 
van tenlastelegging, proces of veroordeling voor strafbare feiten, van leden van de 
Oeigoerse en Kazakse minderheid, alle kampen en detentiecentra te sluiten, en de 
gedetineerden onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten;”

3e deel “beklemtoont dat detentie in elke vorm, wanneer toegepast in overtreding van de 
fundamentele regels van het volkenrecht, de vervolging van individuen of groepen 
op etnische, culturele of religieuze gronden, en andere onmenselijke daden 
resulterend in groot lijden of ernstige verwonding, wanneer gepleegd als onderdeel 
van een wijdverbreide of stelselmatige aanval op burgers, onacceptabel zijn binnen 
het internationale wettelijke kader;”

Diversen
Hannah Neumann (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 
RC-B9-0246/2019.
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6. De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua

Ontwerpresoluties: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0251/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 492, 95, 31

resolutie (als geheel) HS + 560, 12, 43

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: § 7 (2e deel)
PPE, Renew: eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 7
1e deel “is ingenomen met het besluit van de Raad om een kader voor gerichte beperkende 

maatregelen vast te stellen voor degenen die verantwoordelijk zijn voor 
mensenrechtenschendingen, misbruik en de onderdrukking van het maatschappelijk 
middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua;”

2e deel “verzoekt de lidstaten snel overeenstemming te bereiken over de specifieke lijst van 
personen en entiteiten tegen wie sancties moeten worden getroffen, met inbegrip van 
de president en de vicepresident;”

Diversen
Hermann Tertsch (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 
RC-B9-0251/2019.
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7. Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran

Ontwerpresoluties: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, 
B9-0276/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

na § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 566, 4, 20

na § 6 2 GUE/NGL +

na overw G 1 GUE/NGL +

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: § 5

Diversen
Charlie Weimers (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0273/2019.
Ivan Štefanec (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0275/2019.


