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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. Het aantal leden van de vaste commissies 

Ontwerpbesluit: B7-0001/2012 

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

opmerkingen 

Ontwerpbesluit B7-0001/2012  

ingediend door de Conferentie van voorzitters 

§ 1 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 Ing.  

stemming: besluit (als geheel)  +  

 

Diversen 

De ECR-Fractie heeft haar handtekening onder amendement 1 ingetrokken. 
 

 

2. Conclusies van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een 

internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit  

Ontwerpresoluties: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 en B7-0012/2012 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0003/2012  

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

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 521, 124, 50 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD, GUE/NGL: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFD: §§ 3, 5 
 

Diversen 

Elmar Brok stelde voor het volgende mondelinge amendement in te dienen op § 4: 

 

Paragraaf 4 (nieuw streepje na streepje 3) 

"- alle overeenkomstsluitende partijen bij de overeenkomst, huidige en toekomstige leden van de 

Eurogroep, hetzelfde recht dienen te hebben om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Eurotop;" 

 

Mario Mauro (PPE-Fractie) heeft gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0003/2012 medeondertekend. 
 


