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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 

= amendements identiques 

§ paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse 

steunverlening aanlandbouwers ***I 

Verslag: Paolo De Castro (A7-0158/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 648, 27, 11 

 

 

2. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling ***I 

Verslag: Paolo De Castro (A7-0161/2011) 

Betreft HS, enz. 
Stemming 

HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 645, 25, 18 

 

Diversen 

Amendement 5 heeft geen betrekking op alle talen en zal daarom niet in stemming worden gebracht 

(artikel 157, lid 1 onder d), van het Reglement). 
 

 

3. Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen 

voor een aantallandbouwproducten ***I 

Verslag: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 

Betreft 
HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 649, 24, 15 

 

 

4. Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ***I 

Verslag: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming 
HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 650, 24, 14 
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5. Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I 

Verslag: Martin Häusling (A7-0215/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 629, 25, 34 

 

 

6. Financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds ***I 

Verslag: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 654, 21, 15 

 

 

7. Overeenkomst EU-Rusland met betrekking tot de handhaving van verbintenissen 

inzake de handel indiensten *** 

Aanbeveling: Gianluca Susta (A7-0176/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

8. Overeenkomst EU-Rusland over de handel in delen en onderdelen van 

motorvoertuigen *** 

Aanbeveling: Paweł Zalewski (A7-0175/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  
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9. Overeenkomst EU-Rusland betreffende de invoering of verhoging van 

uitvoerrechten op grondstoffendoor de Russische Federatie *** 

Aanbeveling: Inese Vaidere (A7-0178/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

10. Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten,  Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Mexico, 

Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS *** 

Aanbeveling: David Martin (A7-0204/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: sluiting van de 

overeenkomst 

AN - 39, 478, 165 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE, EFD: eindstemming 
 

 

11. Rechtstreekse betalingen aan landbouwers ***I 

Verslag: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 

Betreft 
am nr. van 

HS, enz. 
Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 

bloc 1 -  

compromisam 

13 S&D, PPE, 

ECR 

 +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-12 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel 
 +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 650, 23, 16 
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12. Begroting 2013 - mandaat voor de trialoog 

Verslag: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

21 GUE/NGL  -  

§ 2 16 ECR HS - 115, 546, 31 

na § 2 29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

§ 3 1 EFD HS - 48, 633, 9 

17 ECR HS - 96, 537, 37 

14 ALDE  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 4 7 Verts/ALE  -  

na § 4 18 ECR HS - 196, 480, 13 

20 GUE/NGL ES + 432, 218, 29 

§ 6 2 EFD HS - 79, 576, 22 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 573, 96, 16 

§ 7 3 EFD HS - 112, 552, 20 

19 ECR HS - 102, 554, 31 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 548, 120, 19 

2/ES + 596, 73, 8 

§ 8 15 ALDE  +  

§ 20 8 Verts/ALE  -  

na § 20 9 Verts/ALE so   

1 -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 ↓  

§ 21 10S Verts/ALE  -  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 461, 158, 68 

na § 30 22 GUE/NGL  -  

§ 32 11 Verts/ALE  +  

na § 36 23 GUE/NGL  -  

na § 46 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

na § 48 27 GUE/NGL  -  

na § 49 28 GUE/NGL  -  

§ 51 13S Verts/ALE  -  

§ 52 32 GUE/NGL  -  

§ 55 33 GUE/NGL  -  

§ 60 34 GUE/NGL  -  

na § 62 35 GUE/NGL  -  

§ 67 36 GUE/NGL  -  

§ 71 37 GUE/NGL  -  

§ 75 38 GUE/NGL  -  

§ 76 39 GUE/NGL  -  

§ 77 40 GUE/NGL  -  

§ 81 41 GUE/NGL  -  

§ 87 4 EFD HS - 98, 579, 11 

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 
 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

HS + 540, 93, 52 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendementen 16, 17, 18, 19 

EFD: amendementen 1, 2, 3, 4 en eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 24 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 6 

1ste deel: "begrijpt dat de Commissie ... van cruciaal EU-beleid;" 

2de deel: "is van mening dat ... onder controle te houden;" 
 

§ 7 

1ste deel: "beschouwt de voorgestelde stijging ... realistische begroting;" 

2de deel: "merkt op ... en realistisch zijn;" 
 

S&D: 

amendement 9 

1ste deel: "betreurt ... hernieuwbare energiebronnen;" 

2de deel: "is daarom ... wordt geschrapt;" 
 

Diversen 

Amendement 12 wordt ingetrokken. 

 

Giovanni La Via heeft het volgende mondeling amendement ingediend op paragraaf 88: 

88. is van mening dat onderstaande kwesties van bijzonder belang zijn voor de trialoog die op 9 juli 

2012 zal plaatsvinden: 

-   een voldoende niveau van betalingen die het mogelijk maakt dat de toezegging van de Europese 

Raad van juni 2012 om fondsen uit de Uniebegroting beschikbaar te maken voor snelwerkende 

groeimaatregelen onverwijld en binnen het huidige MFK wordt uitgevoerd; 

-   ondersteuning van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, met name voor kmo's en 

jongeren, in de begroting 2013, 

-   toereikend niveau van betalingskredieten om de toenemende behoeften van lopende projecten, met 

name in de rubrieken 1a, 1b en 2, aan het einde van de programmeringsperiode te dekken, 

-   het probleem van openstaande verplichtingen (RAL), 

-   een gewijzigde begroting voor 2012 ter dekking van vroegere en huidige betalingsbehoeften en ter 

voorkoming van het verschuiven van betalingen van 2012 naar 2013, zoals dit jaar het geval was, 

-   een toereikend niveau van vastleggingskredieten - meer Europa in tijden van crisis, 

-   een interinstitutionele vergaderingen over betalingen, 

-   financiering van ITER op de begroting 2013, 

-   het verschil tussen de financiële programmering en OB 2013 voor wat betreft rubriek 4; 

Cornelis de Jong (GUE/NGL-Fractie) heeft amendement 20 ondertekend. 
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13. Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren  

Verslag: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie ter 

vervanging 

1 GUE/NGL, 

Schlyter, 

Eickhout 

HS - 226, 421, 31 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so 

 
  

1 +  

2 +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 480, 181, 13 

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS - 225, 444, 12 

2/HS - 200, 448, 17 

§ 64 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

visum 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie  

tekst in zijn geheel (commissie AGRI) 

HS + 574, 82, 17 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: eindstemming 

PPE: § 61 

Verts/ALE: amendement 1 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 36, 64 

ECR: § 1 

S&D: §§ 39, 49, visum 9 

GUE/NGL: overw D 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE, S&D: 

overw C 

1ste deel: "overwegende dat de EU-regels ... bij mededinging;" 

2de deel: "overwegende ten aanzien .. ongelijk speelveld ontstaat;" 
 

S&D: 

§ 34 

1ste deel: "benadrukt dat ... gehandhaafd;" 

2de deel: "is evenwel van mening ... leemten;" 
 

§ 61 

1ste deel: "herinnert de Commissie ... van producenten;" 

2de deel: "verzoekt de Commissie ... te verbeteren;" 
 

GUE/NGL: 

§ 67 

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden: "als een essentiële voorwaarde ... op de interne 

markt," en "waarbij ... wordt beschermd;" 

2de deel: "als een essentiële voorwaarde ... op de interne markt;" 

3de deel: "waarbij ... wordt beschermd;" 
 

Diversen 

Michèle Rivasi (Verts/ALE-Fractie) heeft amendement 1 op persoonlijke titel ondertekend. 
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14. Invoering van een communautair juridisch kader ter bescherming van huis- en 

zwerfdieren 

Ontwerpresolutie: B7-0341/2012 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0341/2012  

(Commissie PETI) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 +  

 

 

15. Conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012) 

Ontwerpresoluties: B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0407/2012 (GUE/NGL) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 -  

B7-0408/2012 (EFD) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 -  

B7-0409/2012 (ECR) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 
 -  

B7-0410/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 
HS + 501, 132, 38 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: eindstemming [B7-0410/2012] 
 

Diversen 

Ontwerpresolutie B7-0406/2012 werd ingetrokken. 
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16. Toegang tot basisbankdiensten 

Verslag: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming 
HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 586, 76, 5 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 
HS + 585, 68, 5  

gekwalificeerde 

meerderheid 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD, ECR: eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 1 

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden "vóór januari 2013" en "wettelijk verblijven" 

2de deel: "vóór januari 2013" 

3de deel: "wettelijk verblijven" 
 

overw J 

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden "alsook ... tot een dergelijke rekening;" 
2de deel: deze woorden  
 

 

17. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 

Ontwerpresoluties: B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-

0350/2012 

Betreft HS, enz. Stemming 
HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0345/2012 (ECR) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 stemming uitgesteld tot de 

vergadering van september 
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Betreft HS, enz. Stemming 
HS/ES - 

opmerkingen 

B7-0346/2012 (PPE) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 
 stemming uitgesteld tot de 

vergadering van september 

B7-0347/2012 (ALDE) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 
 stemming uitgesteld tot de 

vergadering van september 

B7-0348/2012 (Verts/ALE) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 stemming uitgesteld tot de 

vergadering van september 

B7-0349/2012 (GUE/NGL) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 stemming uitgesteld tot de 

vergadering van september 

B7-0350/2012 (S&D) 

stemming: resolutie  

(tekst in zijn geheel) 

 stemming uitgesteld tot de 

vergadering van september 

 


