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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. Wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van 

autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I 

Verslag: Vital Moreira (A7-0041/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 563, 14, 14 

 

 

2. Algemene tariefpreferenties ***I 

Verslag: Helmut Scholz (A7-0051/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 598, 5, 16 

 

 

3. Luchtvervoersovereenkomst EU/VS *** 

Aanbeveling: Artur Zasada (A7-0046/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

4. Luchtvervoersovereenkomst EU/Canada *** 

Aanbeveling: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  
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5. Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten EU/Vietnam *** 

Aanbeveling: Dominique Riquet (A7-0044/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

6. EU-betrekkingen met de Samenwerkingsraad van de Golf 

Verslag: Dominique Baudis (A7-0042/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  + Mondelinge 

amendementen 

 

Diversen 

Dominique Baudis stelde de volgende mondelinge amendementen voor: 

Visum 16 (nieuw) 

– gezien de verklaringen van de Hoge Vertegenwoordiger van 10, 15 en 17 maart 2011 en de 

conclusies van de Raad van 21 maart 2011 over Bahrein en zijn nadrukkelijke steun in dit verband 

voor de vrijheid van meningsuiting en het recht van de burgers op vreedzaam betogen, 

 

Overweging A (nieuw) 

A. overwegende dat de huidige EU-GCC-relaties voortdurend herbekeken en bijgesteld moeten 

worden met het oog op  de recente belangrijke en snelle ontwikkelingen op het terrein, waarbij er 

vooral nood is aan het bevorderen van mensenrechten en democratie, 

 

Overweging A bis (nieuw) 

A bis. overwegende dat demonstranten in verschillende GCC-landen hun legitieme democratische 

verzuchtingen hebben laten blijken; dat de gewelddadige reactie van de autoriteiten op protesten in 

Bahrein uitgemond zijn in doden, gewonden en arrestaties; dat troepen uit Saoedi-Arabië, de VAE en 

Koeweit zijn aangekomen in Bahrein onder de vlag van de GCC om deel te nemen aan de repressie 

tegen demonstranten, 

  

Paragraaf 7, streepje 1 (nieuw) 

– de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden te waarborgen, met bijzondere 

aandacht voor de vrijheid van meningsuiting, en het recht op vergaderen en vreedzaam betogen, en te 

luisteren naar de legitieme verzoeken van de betogers en daarmee rekening te houden, alsook te 

zorgen voor hun veiligheid, 

 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

7 bis. roept alle GCC-landen op de voortdurende volksbeweging voor democratische hervormingen in 

de regio te erkennen en zich ten volle in te zetten met de opkomende groepen van het maatschappelijk 

middenveld ter bevordering van een proces dat tot een echte vreedzame overgang naar democratie 

moet leiden, in hun eigen landen, met partners in de regio en met de volle steun van de Europese Unie; 
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Paragraaf 7 ter (nieuw) 

7 ter. is uitermate bezorgd over het gewelddadige antwoord en het gebruik van geweld tegen betogers 

door de regering van Bahrein en over de deelname van buitenlandse troepen onder GCC-vlag aan de 

repressie tegen betogers; meent dat dit in sterke mate ingaat tegen de GCC-steun aan de bescherming 

van burgers die vrijheid en democratie vragen in Libië; roept op tot een onmiddellijke stopzetting van 

het geweld tegen vreedzame betogers en een politieke dialoog die kan leiden tot verdere politieke 

hervormingen in het land; 

  

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

18 bis. neemt akte van de GCC-verklaring van 7 maart 2011 in Abu Dhabi, die stelt dat "de 

ministerraad vraagt dat de Veiligheidsraad de nodige stappen onderneemt om burgers te beschermen, 

met inbegrip van een vliegverbod in Libië" en dat zulke verklaring bijgedragen heeft aan de beslissing 

van de Arabische Liga en nadien de VN-Veiligheidsraad zich uit te spreken ten gunste van zulk 

vliegverbod;". 
 

 

7. Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank: 

Peter Praet (BE) * 

Verslag: Sharon Bowles (A7-0064/2011) - Geheime stemming (artikel 169, lid 1, van het Reglement) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: ontwerpbesluit  + 526, 37, 71 

 

 

8. Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) 

Ontwerpresolutie: B7-0222/2011 - Geheime stemming (artikel 169, lid 1, van het Reglement) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0222/2011  

(Commissie ECON) 

stemming: resolutie (als geheel)  + 540, 44, 61 

 

 

9. Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)  

Ontwerpresolutie: B7-0221/2011 - Geheime stemming (artikel 169, lid 1, van het Reglement) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0221/2011  

(Commissie ECON) 

stemming: resolutie (als geheel)  + 539, 44, 65 

 

 

10. Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor effecten 

en markten (ESMA) 

Ontwerpresolutie: B7-0200/2011 - Geheime stemming (artikel 169, lid 1, van het Reglement) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0200/2011  

(Commissie ECON) 

stemming: resolutie (als geheel)  + 506, 77, 60 

 

 

11. Voorbereiding van de begroting 2012 

Verslag: Francesca Balzani (A7-0058/2011) 

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

opmerkingen 

kopje 1 13 GUE/NGL  -  

§ 1 14 GUE/NGL  -  

§ 5 1 ECR  +  

§ 6 15 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 16 GUE/NGL  -  

§ 8 2 ECR HS - 89, 533, 27 

17 GUE/NGL  -  



P7_PV(2011)03-24(VOT)_NL.doc 6 PE 462.213 

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

opmerkingen 

na § 8 6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

§ 9 3 ECR  -  

19 GUE/NGL  -  

§ 10 20 GUE/NGL  -  

na § 10 21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 +  

§ 17 23 GUE/NGL  -  

na § 17 24 GUE/NGL  -  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 4 ECR HS - 122, 510, 12 

§ 24 5 ECR HS - 104, 532, 8 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 29 25 GUE/NGL  R  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 487, 112, 25 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 29, amendementen, 2, 4, 5 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§6 

1ste deel: "is van mening dat ... meeste lidstaten;" 

2de deel rest 
 

§ 11 

1ste deel gehele tekst zonder het woord "verhoging" 

2de deel dit woord 
 

§ 19 

1ste deel "benadrukt dat ...zijn onderschreven;"  

2de deel "meent dat ...worden gesteld;" 

3ème partie rest 
 

§ 25 

1ste deel "benadrukt dat ...aan te pakken;" 

2de deel "betreurt dat ...daadwerkelijke behoeften;" 

3de deel "onderstreept dat ...rubriek 1b;" 

4de deel rest 
 

Diversen 

 

Sabine Lösing is medeondertekenaar van amendement 7 van de GUE/NGL-Fractie 
 

 



P7_PV(2011)03-24(VOT)_NL.doc 8 PE 462.213 

12. Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I 

Verslag: Véronique Mathieu (A7-0265/2010) 

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

opmerkingen 

tekst als geheel 122 

132-

133 

LIBE  

EMPL 

HS + 584, 45, 10 

art 2, letter b 131 EMPL  +  

122dd LIBE  ↓  

art 3, § 2, letter b 122dd LIBE as/ES + 359, 277, 6 

art 3, § 2, letter c 122dd LIBE as/ES + 395, 245, 5 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

art 3, § 2, letter d 122dd LIBE as +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

art 3, § 2, letter d bis 122dd LIBE as +  

art 3, § 2, letter d ter 122dd LIBE as +  

art 3, § 2, letter d 

quater 

122dd LIBE as +  

art. 11, letter a 122dd LIBE so   

1 +  

2 +  

art 11, letter b 122dd LIBE as +  

art 12, § 1, letter f 122dd LIBE as/ES + 377, 264, 4 

art 12, § 1, letter h 134 EMPL  +  

122dd LIBE  ↓  

art 12, § 2, letter a 135 EMPL ES + 463, 149, 7 

122dd LIBE as +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

art 12, § 2, letter b 122dd

=  

136= 

LIBE 

EMPL 

as +  

art 12, § 2, letter c 122dd LIBE as +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

art 12, § 2, letter d 122dd

=  

137= 

LIBE 

EMPL 

as +  

art 12, § 2, letter e 138 EMPL HS - 256, 380, 10 

139 EMPL HS - 207, 427, 10 

122dd LIBE as +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

art 12, § 2, letter e 

bis 

122dd

=  

140= 

LIBE 

EMPL 

as +  

art 12, na § 2 141 EMPL ES + 318, 300, 10 

122dd LIBE  ↓  

overw 9 123 EMPL  +  

122dd LIBE  ↓  

overw 12 122dd

=  

124= 

LIBE 

EMPL 

as/ES + 360, 278, 5 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

overw 13 122dd LIBE as/ES + 365, 236, 34 

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

Overwegend 14 bis 122dd

=  

125= 

LIBE 

EMPL 

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

opmerkingen 

overw 15 122dd

=  

126= 

LIBE 

EMPL 

as +  

overw 16 122dd

=  

127= 

LIBE 

EMPL 

as +  

na overw 16 122dd

= 

128= 

LIBE (16 bis)  

EMPL (16 bis) 

as +  

130 EMPL (16 ter) ES + 321, 317, 9 

122dd LIBE (16 ter) as ↓  

122dd

=  

129= 

LIBE (16 

quater)  

EMPL (16 bis) 

as +  

stemming: gewijzigd voorstel HS + 317, 238, 87 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 311, 216, 81 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendementen 122 (gehele tekst), 132, 133, 138, 139, gewijzigd voorstel 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFD: amendementen 127, 136, 137 

Verts/ALE: amendementen 124, 129, 122 dienovereenkomstige delen op: overw 12; overw 16 

bis; art 3, lid 2, letters b, c en d; art 11, letters a en b; art 12, § 1, letter f, art 12, § 2, 

letter c; oorspronkelijke tekst: art 3, § 2, letters c en d, en art 12, § 2, letter c 

S&D: amendement 122 dienovereenkomstige delen op: overw 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter 

en 16 quater; art 2, letter b; art 3, § 2 letters b, c, d, d bis, d ter en d quater; art 12, § 

1, letter f; art 12, § 2, letters a, c, e en e bis; oorspronkelijke tekst: overw 12 en 13 en 

art 12, § 2, letter e 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 122, dienovereenkomstig deel op artikel 11, letter a: 

1ste deel gehele tekst zonder de woorden ", het opnieuw binnenkomen van" 

2de deel schrapping van deze woorden 
 

Overeenkomstig artikel 161, lid 3, van het Reglement heeft de Voorzitter besloten de door de 

Commissie EMPL voorgestelde amendementen in stemming te brengen vóór elk door de Commissie 

LIBE voorgesteld amendement dat hiermee onverenigbaar is. 
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13. Consumentenrechten ***I 

Verslag: Andreas Schwab (A7-0038/2011) 

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

opmerkingen 

blok 1 1-24  

26  

28-57  

59-79  

80dd  

81-102  

104-

106  

107pc  

108-

110  

112-

113  

115-

116  

119-

120  

122-

123  

125-

130  

132-

149  

151-

156  

158-

182  

184-

199  

201-

215 

commissie  +  

blok 2 228-

241 

PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

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

opmerkingen 

blok 3 25  

27  

80dd  

103  

107dd  

111  

117-

118  

121 

commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS Stemming 

verdaagd 

 

 

De amendementen 58, 114, 124, 131, 150, 157, 183 en 200 betreffen niet alle taalversies en zijn 

bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel 157, lid 1, letter d, van het Reglement) 

 

De amendementen 216 t/m 227 en 242 t/m 264 zijn door hun respectieve indieners ingetrokken. 
 

 

14. Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ***I 

Verslag: Giles Chichester (A7-0039/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: voorstel  

(als geheel) 

 +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 597, 22, 11 

 

 

15. Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm 

Ontwerpresolutie:  B7-0224/2011 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van de fracties B7-0224/2011  

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

stemming: resolutie  

(als geheel) 

 +  

 


