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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., ..., ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (...,...,...) elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Kaderovereenkomst EU-Libië 

Verslag: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

goedkeuring zonder stemming  + art 97, lid 4, van 

het Reglement 

 

 

2. Situatie van christenen in de context van vrijheid van godsdienst 

Ontwerpresoluties: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-

0056/2011, B7-0058/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as + mondeling 

gewijzigd 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/rev  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE, GUE/NGL 

§ 16 

1ste deel: "verzoekt de EU-instellingen" 

2de deel: "te voldoen aan ... artikel 17 VWEU" 

3de deel: "om een open ... organisaties," 

4de deel: rest 
 

Diversen 

Elmar Brok heeft het volgende mondeling amendement op § 14 ingediend:  

"14. verzoekt de hoge vertegenwoordiger, in het licht van de recente gebeurtenissen en de toenemende 

noodzaak om de culturele en religieuze ontwikkelingen in internationale betrekkingen en moderne 

samenlevingen te analyseren en te duiden, binnen het Directoraat mensenrechten van de Europese 

Dienst voor extern optreden een permanent vermogen op te zetten voor de monitoring van de situatie 

op het gebied van de beperking van de vrijheid van godsdienst en aanverwante rechten door 

regeringen of samenlevingen, en jaarlijks verslag uit te brengen aan het Parlement;" 

 

Bastiaan Belder is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie.  

 

Søren Bo Søndergaard is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0052/2011 namens de 

GUE/NGL-Fractie. 
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3. Situatie in Wit-Rusland 

Ontwerpresoluties: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011, B7-

0057/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0044/2011  

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

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 12 1 S&D  +  

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 16 
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Diversen 

  

Justas Vincas Paleckis heeft het volgende mondeling amendement op § 2 ingediend: 

"2. veroordeelt het gebruik van bruut geweld door de politie en de KGB tegen demonstranten op de 

dag van de verkiezingen, en is bijzonder verontwaardigd over het gewelddadige optreden tegen de 

heer Niakliayeu, beide voorbeelden van flagrante schendingen van de democratische grondbeginselen, 

zoals vrijheid van vergadering en van meningsuiting, en van de mensenrechten, en verklaart zich 

ongerust over de pogingen van de Belarussische autoriteiten om Danil Sannikov, de driejarige zoon 

van presidentskandidaat Andrei Sannikov en onderzoeksjournaliste Irina Khalip, die allebei sinds de 

verkiezingen van 19 december gevangen zitten, onder de hoede van de staat te plaatsen; is met name 

bezorgd over de gezondheidstoestand van Mikalay Statkevich, die al 31 dagen in hongerstaking is;" 

 

Jacek Protasiewicz heeft het volgende mondeling amendement op § 3 ingediend: 

"3. veroordeelt ten stelligste de arrestatie en inhechtenisneming van vreedzame demonstranten en de 

meeste presidentskandidaten (bv. Uladzimir Niakliayeu, Andrei Sannikov, Mikalay Statkevich and 

Aleksey Michalevich), de leiders van de democratische oppositie (b.v. Pavel Sevyarynets, Anatoly 

Lebedko), en een groot aantal maatschappelijk activisten, journalisten, leraren en studenten, die 

veroordelingen tot wel 15 jaar gevangenisstraf kunnen verwachten; verzoekt om een onafhankelijk en 

onpartijdig internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen, onder auspiciën van de OVSE; eist dat 

door politieke motieven ingegeven aanklachten worden ingetrokken;" 

 

Vytautas Landsbergis heeft het volgende mondeling amendement op § 9 ingediend: 

"9. roept de Commissie op om met alle financiële en politieke middelen de inspanningen te steunen 

van het maatschappelijk middenveld, de onafhankelijke media (zoals TV Belsat, European Radio for 

Belarus, Radio Racja en andere) en niet-gouvernementele organisaties in Belarus tot bevordering van 

de democratie en tot weerstand tegen het regime; ziet het als noodzaak de betrekkingen van de ngo's in 

Belarus met de internationale ngo-wereld te intensiveren en te stimuleren; vraagt de Commissie 

anderzijds de bestaande samenwerking op te schorten en de bijstand aan Belarussische media in 

staatshanden in te trekken; tegelijkertijd dient de Commissie de herdruk en verdeling van de 

dichtbundels van Uladzimir Niakliayeu, die onlangs door de Belarussische autoriteiten werden in 

beslag genomen en verbrand, te  financieren;" 

 

Kristiina Ojuland heeft het volgende mondeling amendement op §13 ingediend:  

"13. verzoekt de Raad de mogelijkheid te overwegen om de deelname van Belarus aan de activiteiten 

in het kader van het Oostelijk Partnerschap ten laatste bij de top van het Oostelijke Partnerschap te 

Boedapest op te schorten bij uitblijven van een aanvaardbare uitleg van en een aanzienlijke 

verbetering in de situatie in Belarus;  deze opschorting dient niet te gelden voor ngo's en 

maatschappelijke organisaties;" 

 

Mario Mauro is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie. 
 

 

4. Verslag over het mededingingsbeleid 2009 

Verslag: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 14 1 ten minste 74 

leden 

ES + 305, 289, 25 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 322, 283, 19 

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 92 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 102 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 105 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 + mondeling 

gewijzigd 

§ 108 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 109 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 25, 102 

Verts/ALE: §§ 5, 54, 92, 108, 109 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 18 

1ste deel: "benadrukt ... belastingvoorwaarden;" 

2de deel: rest 
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Verts/ALE: 

§ 105 

1ste deel: "verzoekt ... personenvervoer;" 

2de deel: rest 
 

Diversen 

Amendement 1 is ingediend door Andreas Schwab e.a.  

 

Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, heeft het volgende mondeling amendement op het 

tweede deel van § 105 ingediend: "verzoekt de lidstaten en de Commissie verder voor de 

overgangsperiode een wederkerigheidsclausule voor te stellen voor de lidstaten die hun eigen markt 

voortijdig openstellen;" 

 
 

5. Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

Verslag: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 GUE/NGL  -  

Amendementen van de 

rapporteur (stemming 

en bloc) 

2-7 rapporteur  +  

stemming: resolutie van de Commissie AFET 

(als geheel) 

 +  

 

Diversen 

Ilda Figueiredo is medeondertekenaar van de alternatieve ontwerpresolutie. 
 

 

6. Een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied 

Verslag: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 401, 194, 12 
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Betreft am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 589, 7, 34 

2/HS + 331, 268, 21 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 53 1 rapporteur  +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: § 25 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 45, 53 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

§ 9 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van 

de regio" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 20 

1ste deel: gehele tekst m.u.v. de woorden "voor de EU"  

2de deel: deze woorden 
 

S&D, ALDE 

§ 25 

1ste deel: "wijst erop ... marine-activiteiten;" 

2de deel: rest 
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7. Pakistan: moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer 

Ontwerpresoluties: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-

0062/2011, B7-0063/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0041/2011 

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

§ 8 + § 17 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so  mondeling 

gewijzigd 

1 +  

2/ES - 1, 84, 1 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0659/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 14 

1ste deel: "verzoekt de regering van Pakistan ... om tevens" 

2de deel: rest 
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§ 15 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "en van voormalig minister Sherry Rehman" 

2de deel: deze woorden 
 

Divers 

Marietje Schaake heeft de volgende mondelinge amendementen ingediend: 

§ 8 

"doet een beroep op de Pakistaanse autoriteiten om Asia Bibi onmiddellijk vrij te laten en maatregelen 

te nemen ter waarborging van de veiligheid van haar gezin, dat is moeten onderduiken; verzoekt 

president Zardari om zijn grondwettelijk gezag te gebruiken om haar gratie te verlenen, als gevolg van 

de afhandeling van het namens haar ingediend beroep;"  

 

§ 17 

"staat positief tegenover de ondertekening door Pakistan van de instrumenten tot ratificatie van het 

Internationaal Verdrag van de VN inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag tegen 

foltering; doet een beroep op de regering van Pakistan om het voorbehoud op beide verdragen in te 

trekken en de in het VN-Verdrag verankerde godsdienstvrijheid te waarborgen, zodat hun burgers 

worden beschermd en zij hun geloof vrij kunnen belijden;"  

 

Charles Tannock heeft het volgende mondeling amendement op § 14 ingediend: 

"verzoekt de regering van Pakistan andermaal om een ingrijpende herziening van de wetgeving inzake 

godslastering en de wijze waarop die momenteel worden toegepast, met inbegrip van de doodstraf en 

de levenslange opsluiting voorzien in afdeling 295 C van het Pakistaanse Wetboek van Strafrecht, 

voor eenieder die schuldig wordt bevonden aan godslastering tegen de profeet Mohammed, met het 

oog op het invoeren van de wetswijzigingen;" 

 

Søren Bo Søndergaard is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0062/2011 namens de 

GUE/NGL-Fractie. 
 

 

8. Brazilië: uitwijzing van Cesare Battisti 

Ontwerpresoluties: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011, B7-

0066/2011 

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

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0042/2011 

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 83, 1, 2 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: Eindstemming 
 

Diversen 

Sonia Alfano is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0048/2011 van de ALDE-Fractie. 

 

De volgende leden hebben de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0042/2011 medeondertekend: 

 

- PPE-Fractie 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini et Gabriele Albertini. 

 

- S&D-Fractie 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino et Francesca Balzani.  

 

- ALDE-Fractie 

Sonia Alfano. 
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9. Iran, met name de zaak Nasrin Sotoudeh 

Ontwerpresoluties: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-

0070/2011, B7-0071/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0043/2011/rév1 

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 79, 0, 0 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: Eindstemming 
 

Diversen 

Rosario Crocetta is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0043/2011 rev1. 
 
 


