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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. Steun van de EU voor het Internationaal Strafhof: aangaan van uitdagingen en 

overwinnen van moeilijkheden 

Verslag: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + mondeling 

gewijzigd 

532, 14, 19 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 
 

Diversen 

Wolfgang Kreissl-Dörfler stelde de volgende mondelinge amendementen voor: 

Overweging L 

"L. overwegende dat het merendeel van de 17 door het ICC uitgevaardigde aanhoudingsbevelen nog 

niet ten uitvoer is gelegd, met inbegrip van die tegen Joseph Kony en andere leiders van het 

Verzetsleger van de Heer naar aanleiding van de situatie in het noorden van Oeganda, tegen Bosco 

Ntaganda in de Democratische Republiek Congo, tegen Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad 

Ali Abd al-Rahman en president Omar Hassan Ahmad al-Bashir van Soedan, tegen Saif al-Islam 

Kadhafi en Abdullah al-Senussi van Libië;" 

§ 24 

"24. erkent het recente besluit van het ICC om aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen Saif al-

Islam Kadhafi en het hoofd van de inlichtingendienst, Abdullah al-Senussi van Libië, wegens 

beschuldiging van misdrijven tegen de menselijkheid sinds het begin van de opstand in het land; 

onderstreept dat indien het lukt hen gevangen te nemen en vervolgens te doen terechtstaan voor het 

ICC, dit een cruciale stap zal zijn naar beëindiging van de straffeloosheid in de regio;" 

§ 48 

"48. verzoekt de EU-lidstaten erop toe te zien dat coördinatie en samenwerking met het ICC in de 

taakomschrijving van de speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU) wordt opgenomen; verzoekt 

de hoge vertegenwoordiger een "SVEU voor internationaal humanitair recht en internationale Justitie" 

te benoemen die wordt belast met het bevorderen en uitdragen van de steun die de EU biedt aan de 

bestrijding van straffeloosheid en aan het ICC, en de integratie daarvan in het buitenlands beleid van 

de EU;" 
 

 

2. Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I 

Verslag: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011) 

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

opmerkingen 

gehele tekst  

blok 1 - compromis 

40 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

opmerkingen 

blok 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-39 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 541, 33, 14 

 

 

3. Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor 

onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie * 

Verslag: Jan Březina (A7-0360/2011) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-2 

4-7 

9-13 

18-20 

22-29 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemmingen 

3 oorspronkelijke 

tekst 

HS + 368, 170, 50 

8 oorspronkelijke 

tekst 

HS + 515, 54, 11 

art 3, § 1 34rev Verts/ALE so   

1/HS - 129, 444, 16 

2/HS - 120, 446, 13 

art 3, § 1, inleiding 14 commissie  +  

art 3, § 1, letter a, 

streepje 1 

30 ALDE ES + 481, 20, 81 

15 commissie  ↓  

art 3, § 1, letter a, 

streepje 2 

16 commissie  +  

art. 3, § 1, letter b, 

streepje 1 

17 commissie  +  

bijlage I, deel 1.A 35S Verts/ALE HS - 114, 454, 21 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

21 commissie  +  

bijlage I, deel II, 

sectie 2, § 1 

36 Verts/ALE HS - 210, 356, 29 

na overw 1 31 Verts/ALE HS - 273, 300, 15 

overw 5 32 Verts/ALE HS - 156, 412, 23 

overw 7 33 Verts/ALE HS - 114, 454, 23 

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 444, 120, 29 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendement 8 

Verts/ALE: amendementen 3, 31, 32, 33, 35, 36 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 34rev 

1e deel: "Het maximumbedrag ... 100.000.000 euro." 

2e deel: rest 
 

 

4. Top EU/VS van 28 november 2011 

Ontwerpresoluties: B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011, 

B7-0587/2011 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0577/2011  

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

§ 7 1 Verts/ALE  +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

na § 11 2 Verts/ALE ES + 318, 246, 23 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

na § 22 3 Verts/ALE  -  

na § 25 4 Verts/ALE ES - 242, 327, 7 

mond. 

am 

Brok  +  

stemming: resolutie (gehele tekst)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0577/2011  ECR  ↓  

B7-0578/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0580/2011  ALDE  ↓  

B7-0582/2011  S&D  ↓  

B7-0583/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0587/2011  PPE  ↓  
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 8 

1e deel: gehele tekst zonder de zinsnede "en strenge normen inzake nucleaire veiligheid 

wereldwijd" 

2e deel: deze zinsnede 
 

§ 14 

1e deel: "is zeer bezorgd ... non-proliferatie na te komen" 

2e deel: rest 
 

ECR: 

§ 11 

1e deel: "verzoekt de EU ... leven in vrede en veiligheid;" 

2e deel: rest 
 

Diversen 

Sarah Ludford diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 22: 

"22. is in verband hiermee tevreden met de start in maart 2011 van onderhandelingen over de 

overeenkomst tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens; neemt nota van de 

aankondiging van de Commissie van de afloop van de onderhandelingen over een PNR-overeenkomst 

tussen de EU en de VS, die door het Parlement nauwkeurig zal worden bekeken in et licht van de eisen 

vastgelegd in zijn resoluties van 5 mei 20101 en 11 november 20102;" 

[1] RSP/2010/2657  

[2] RSP/2010/2899. 

Elmar Brok diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 25: 

"25 bis. houdt rekening met de concrete voorstellen van verschillende commissies van het Europees 

Parlement en verzoekt de delegatie van het Europees Parlement bij de TLD omgebruik te maken van 

hun bijdrage;" 

Hebben de gezamenlijke ontwerpresolutie medeondertekend:  

Niki Tzavela en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie; Mario Mauro (PPE-Fractie). 
 

 

5. Open Internet en webneutraliteit in Europa 

Ontwerpresolutie: B7-0572/2011 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0572/2011  

(Commissie ITRE) 

stemming: resolutie (gehele tekst)  +  

 

 

                                                           
1 PB C 81E van 15.3.2011, blz. 70. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0397. 
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6. Verbod op clustermunitie 

Ontwerpresoluties: B7-0588/2011, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011, 

B7-0593/2011 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0588/2011  

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

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (gehele tekst)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0588/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0589/2011  ALDE  ↓  

B7-0590/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0591/2011  ECR  ↓  

B7-0592/2011  PPE  ↓  

B7-0593/2011  S&D  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 1, 2, 5, overweging E 
 

Diversen 
Hebben medeondertekend: 

Alexandra Thein (ALDE-Fractie) de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0588/2011; 

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL-Fractie) de ontwerpresolutie B7-0590/2011. 
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7. Modernisering van de btw-wetgeving ter stimulering van de digitale interne markt 

Ontwerpresoluties: B7-0608/2011, B7-0609/2011, B7-0610/2011, B7-0611/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0608/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Kay Swinburne, AshleyFox) 

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 484, 48, 56 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0608/2011  S&D  ↓  

B7-0609/2011  ALDE  ↓  

B7-0610/2011  PPE  ↓  

B7-0611/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: eindstemming [RC-B7-0608/2011] 
 

 

8. Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië 

Verslag: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011) 

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

opmerkingen 

§ 1, letter c 7 PPE  +  

§ 1, na letter j 1 PPE  +  

§ 1, na letter k 3 Verts/ALE ES - 250, 321, 11 

§ 1, na letter l 4 Verts/ALE  +  

§ 1, letter n 2S PPE  +  

na overw F 6rev S&D  -  

na overw I 5rev S&D  Ing.  

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 527, 23, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
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9. Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement 

Verslag: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2, letter e § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 316, 247, 8 

§ 2, letter g § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 304, 263, 3 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 347, 191, 26 

2/ES + 324, 234, 11 

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 378, 154, 40 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 2 g, 11, 12, overweging N 

PPE: overweging N 
 



P7_PV(2011)11-17(VOT)_NL.doc 10 PE 477.508 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 2, letter e 

1e deel: "een doeltreffend pers- en informatiebeleid ... wordt genomen" 

2e deel: rest 
 

§ 4 

1e deel: "verzoekt de ... genderbewust MFK na 2013" 

2e deel: rest 
 

§ 6 

1e deel: gehele tekst zonder de zinsnede "en dat begrotingsmiddelen vanuit het oogpunt van 

gendergelijkheid moeten worden toegewezen" 

2e deel: deze zinsnede 
 

PPE: 

§ 12 

1e deel: "is van oordeel dat ... op transgenders hebben;" 

2e deel: rest 
 

 

10. Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau 

Verslag: Isabella Lövin (A7-0362/2011) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 510, 24, 5 

2/HS + 417, 148, 1 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 548, 11, 1 

2/HS + 411, 125, 20 

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 495, 54, 11 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as + mondeling 

gewijzigd 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 491, 7, 24 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: §§ 12, 13, 33, eindstemming 
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Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 35 

Verts/ALE: §§ 12, 40 

GUE/NGL: §§ 12, 13 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 12 

1e deel: gehele tekst zonder de zinsnede "te werken ... controle- en inspectiecapaciteit te 

verhogen en" 

2e deel: deze zinsnede 
 

§ 13 

1e deel: "spoort de Commissie aan ... maritieme toezicht voort te zetten" 

2e deel: rest 
 

Diversen 

Isabella Lövin heeft het volgende mondelinge amendement ingediend op paragraaf 35: 

"35. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om de FAO-Overeenkomst inzake 

havenstaatmaatregelen, de VN-Overeenkomst inzake visbestanden en de Nalevingsovereenkomst van 

de FAO toe te voegen aan de thans aan herziening onderhevige lijst van instrumenten waaraan 

kandidaten voor het Algemeen Preferentiestelsel Plus zich dienen te houden; verlangt intrekking van 

de exportvergunning van alle landen die producten verhandelen die afkomstig zijn uit IUU-visserij; is 

van mening dat er samenwerking met die landen gezocht moet worden om de handel in deze 

producten te verbieden;" 
 

 

11. Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten 

Ontwerpresoluties: B7-0594/2011, B7-0596/2011, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, 

B7-0604/2011, B7-0606/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0594/2011  

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

na § 12 1 Verts/ALE ES + 25, 20, 1 

§ 13 2 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (gehele tekst)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0594/2011  EFD  ↓  

B7-0596/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0598/2011  S&D  ↓  

B7-0599/2011  ECR  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B7-0601/2011  PPE  ↓  

B7-0604/2011  ALDE  ↓  

B7-0606/2011  Verts/ALE  ↓  

 

 

12. Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah 

Ontwerpresoluties: B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, 

B7-0605/2011, B7-0607/2011 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0595/2011  

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

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 47, 0, 0 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0595/2011  ECR  ↓  

B7-0597/2011  EFD  ↓  

B7-0600/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0602/2011  S&D  ↓  

B7-0603/2011  PPE  ↓  

B7-0605/2011  ALDE  ↓  

B7-0607/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 


