
P7_PV(2012)09-12(VOT)_NL.doc 1 PE 494.245 

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. Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van 

misdrijven en voorslachtofferhulp ***I 

Verslag: Antonyia Parvanova en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 611, 9, 13 

 

 

2. Beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, 

varkensvlees,slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere 

resten ***I 

Verslag: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: gewijzigd voorstel HS + 654, 7, 13 

stemming: wetgevingsresolutie  stemming 

uitgesteld 

 

 

 

3. Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije, wat de aan de 

Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden 

betreft ***I 

Verslag: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: gewijzigd voorstel HS + 641, 27, 11 

stemming: wetgevingsresolutie  stemming 

uitgesteld 
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4. Overeenkomst EG-Australië inzake wederzijdse erkenning van 

overeenstemmingsbeoordeling,certificaten en markeringen *** 

Aanbeveling: Vital Moreira (A7-0211/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 665, 7, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: Eindstemming 
 

 

5. Overeenkomst EG-Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse erkenning van 

overeenstemmingsbeoordeling *** 

Aanbeveling: Vital Moreira (A7-0210/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 669, 6, 6 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: Eindstemming 
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6. Maatregelen met het oog op de instandhouding van de visbestanden ten aanzien 

van landen die niet duurzame visserij toelaten ***I 

Verslag: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012) 

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

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 

bloc 1 -  

compromisam 

17 commissie  +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-16 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 659, 11, 7 

 

 

7. Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en 

aquacultuurproducten ***I 

Verslag: Struan Stevenson (A7-0217/2012) 

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

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-6 

8-9 

11-32 

34-39 

44 

46-47 

49 

52-63 

65-70 

72-85 

87-97 

100-

101 

103-

104 

106-

108 

110-

113 

116-

117 

120 

122 

124-

127 

129 

131-

133 

135-

141 

143-

150 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

7 commissie as +  

13 commissie as +  

33 commissie so   

1 +  

2 +  

40 commissie as/ES - 328, 344, 9 

41 commissie so   

1 +  

2/ES - 268, 404, 4 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

42 commissie so   

1 +  

2/ES - 313, 351, 11 

43 commissie so   

1 +  

2/ES + 416, 247, 12 

45 commissie as/ES - 284, 376, 13 

48 commissie as +  

50 commissie as -  

64 commissie as +  

71 commissie as/ES + 389, 274, 7 

86 commissie as -  

98 commissie as +  

99 commissie as/ES + 379, 290, 7 

102 commissie as +  

109 commissie as +  

114 commissie so   

1 +  

2 -  

119 commissie as +  

121 commissie as +  

130 commissie as +  

134 commissie as +  

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

opmerkingen 

art 3, na § 1 155 GUE/NGL  -  

art 8, na letter f 159 GUE/NGL  -  

art 10, § 1, letter a 151 S&D  +  

51 commissie  ↓  

art. 35, § 1, inleidend 

gedeelte 

160 GUE/NGL  -  

105 commissie  +  

art 36, § 3, na letter d 161 GUE/NGL  -  

art 38, na § 1 162 GUE/NGL  -  

Hoofdstuk 2, na sectie 

VI 

163 GUE/NGL  -  

art 39, na § 3 164 GUE/NGL HS - 46, 610, 14 

art 40, § 3 115 commissie  -  

166 PPE ES - 285, 386, 4 

art 42, § 1, letter b 167 Verts/ALE ES + 336, 315, 14 

art 42, § 1, letter e 118 commissie  +  

152 S&D  -  

art 42, § 1, na letter d 153 S&D HS - 283, 385, 7 

art 44, § 1, letter a 128 commissie  +  

154 S&D  -  

Na artikel 45 168 Verts/ALE  -  

123 commissie  +  

Na overw. 10 10 commissie  -  

165 PPE ES + 349, 303, 13 

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 620, 27, 27 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 153 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: amendementen 40, 41, 130 

S&D: amendementen 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134 

Verts/ALE: amendementen 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

amendement 41 

1ste deel: Door de Commissie voorgestelde tekst, met de woorden "onder meer" 

2de deel: tekst van het amendement 
 

amendement 42 

1ste deel: "het beheer van ... de genoemde beheerplannen" 

2de deel: Rest 
 

amendement 43 

1ste deel: "ongewenste vangsten .... gebruiken" 

2de deel: Rest 
 

amendement 114 

1ste deel: Gehele tekst zonder de geschrapte woorden "voor menselijke consumptie" 

2de deel: deze geschrapte woorden 
 

Verts/ALE: 

amendement 33 

1ste deel: Gehele tekst zonder het woord "substantiële" 

2de deel: dit woord 
 

Diversen 

De GUE/NGL-Fractie heeft haar amendementen 156, 157 en 158 ingetrokken. 
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8. Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid 

Verslag: Elmar Brok (A7-0252/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 1 11 GUE/NGL  -  

§ 3 1 PPE  +  

na § 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 2 PPE  + mondeling 

gewijzigd 

na § 14 13 GUE/NGL  -  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 33 14 GUE/NGL  -  

§ 37 3 PPE so  mondeling 

gewijzigd 

1 +  

2 +  

15 GUE/NGL  -  



P7_PV(2012)09-12(VOT)_NL.doc 10 PE 494.245 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 44 16 GUE/NGL ES - 229, 413, 17 

§ 45 4 PPE  + mondeling 

gewijzigd 

§ 46 5 PPE ES + 533, 116, 13 

§ 47 6 PPE  + mondeling 

gewijzigd 

na § 48 
17 GUE/NGL  -  

§ 52 7 PPE  + mondeling 

gewijzigd 

na § 58 23 Verts/ALE  +  

§ 61 8 PPE  +  

na § 69 18 GUE/NGL  -  

na § 71 19 GUE/NGL  -  

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 75 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 78 9 PPE  + mondeling 

gewijzigd 

§ 79 24 Verts/ALE so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 80 25 Verts/ALE  -  

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 84 26 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 85 10 PPE  +  

na § 85 27 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE ES + 318, 271, 68 

§ 104 28 Verts/ALE  -  

na § 104 20 GUE/NGL  -  

§ 111 29 Verts/ALE  +  

§ 112 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 113 30 Verts/ALE  +  

§ 114 31 Verts/ALE  +  

§ 117 32 Verts/ALE HS - 293, 364, 11 

§ 119 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 120 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 121 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 122 21 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (tekst in zijn geheel) HS + 511, 73, 78 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: amendement 32 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 76, 81, 119, 120, 121 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 74 

1ste deel: "is van mening dat ... veiligheidsbetrekkingen;" 

2de deel: Rest 
 

§ 75 

1ste deel: "verzoekt om ... financiële middelen;" 

2de deel: Rest 
 

S&D, ALDE: 

amendement 3 

1ste deel: "is verheugd over ... te intensiveren;" 

2de deel: Rest 
 

EFD: 

§ 15 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "merkt in het bijzonder ... GVDB" 

2de deel: Rest 
 

ALDE: 

amendement 24 

1ste deel: "merkt op ... in Mercosur" 

2de deel: "en Unasur" 
 

Verts/ALE, EFD 

§ 112 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "om essentiële militaire capaciteit ... en te delen," 

2de deel: "om essentiële militaire capaciteit ... en te delen," zonder het woord "essentiële" 

3de deel: het woord "essentiële" 
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Diversen 

De heer Brok stelde de volgende mondelinge amendementen voor: 

 

Am 2 

"9. onderstreept de rol van politiek leiderschap die de VV/HV geacht wordt te spelen bij het 

verzekeren van de eenheid, coördinatie, consistentie, geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het 

optreden van de Unie; verzoekt de VV/HV om volledig en tijdig gebruik te maken van haar 

bevoegdheden om naleving van het GBVB te initiëren, in goede banen te leiden en te waarborgen en 

de relevante organen van het Parlement hier volledig bij te betrekken; is ingenomen met de belangrijke 

leidersrol die de VV/HV namens de internationale gemeenschap in moeilijke omstandigheden 

gespeeld heeft in de onderhandelingen met Iran; houdt rekening met de belangrijke historische relatie 

tussen Europese en Iraanse bevolking; verzoekt om leiderschap aan de dag te leggen om ervoor te 

zorgen dat de Unie een grotere rol gaat spelen bij het ondersteunen van de Europese buurlanden, in het 

licht van de Arabische Lente en in het bijzonder de democratische overgangsprocessen in het 

zuidelijke Middellandse Zeegebied, o.a. via het nieuwe Europees Fonds voor Democratie, en bij het 

vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten;" 

 

Am 3 

"37. is verheugd over de positieve agenda van de Commissie voor de betrekkingen tussen de EU en 

Turkije; is bezorgd over de situatie op een aantal gebieden, met name de vrijheid van meningsuiting, 

de rechtsstaat, de vrouwenrechten in Turkije, de trage vooruitgang bij de opstelling van een nieuwe 

civiele grondwet en daarnaast de polarisatie van de Turkse samenleving; moedigt Turkije aan om het 

hervormingsproces te versnellen; wijst erop dat Turkije niet alleen een kandidaat-lidstaat, maar ook 

een belangrijke strategische partner en NAVO-bondgenoot is; verzoekt daarom dat de bestaande 

politieke dialoog met Turkije over doelstellingen van en keuzes in het buitenlands beleid die van 

wederzijds belang zijn te intensiveren; wijst erop dat het belangrijk is om Turkije aan te sporen om 

zijn buitenlands beleid toe te passen in een kader van goede nabuurschapsbetrekkingen, nauw dialoog 

en nauwe coördinatie met de Europese Unie om zo waardevolle synergieën tot stand te brengen en het 

potentieel om positieve effecten te bereiken, met name op het punt van steun voor het 

hervormingsproces in de Arabische wereld, te versterken; hoopt dat de voorwaarden voor het openen 

van nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen over het lidmaatschap (zoals de ratificatie en 

tenuitvoerlegging van het protocol van Ankara) zullen verbeteren;" 

 

Am 4 

"45. steunt de op een diplomatieke oplossing gerichte tweesporenaanpak van de Raad als enig 

mogelijke aanpak van de Iraanse nucleaire kwestie; herinnert eraan dat de sancties geen doel op zich 

zijn; roept de EU3+3-landen en Iran op aan de onderhandelingstafel te blijven en roept de 

onderhandelaars op een akkoord te smeden; herinnert eraan dat Iran overeenkomstig een van de 

basisbeginselen van het non-proliferatieverdrag het recht heeft uranium te verrijken voor vreedzame 

doeleinden en daartoe tevens technische bijstand mag ontvangen; spreekt zijn bezorgdheid over 

eventueel militair optreden uit en roept alle partijen op te werken aan een vreedzame oplossing en 

dringt er bij Iran op aan het non-proliferatieverdrag en de resoluties van de Verenigde Naties te 

eerbiedigen en volledig met de IAEA samen te werken;" 

 

Am 6 

"47. dringt er daarom bij de VV/HV en de Raad op aan zich permanent en consequent in te zetten om 

te eisen dat Iran de mensenrechten eerbiedigt; benadrukt dat via het EU-beleid ten aanzien van Iran 

solidariteit moet worden getoond met eenieder die weerstand biedt tegen de onderdrukking en vecht 

voor basisvrijheden en democratie; wijst er met klem op dat de EU, door ter plekke aanwezig te zijn, 

zou kunnen waarborgen dat de lidstaten en de EU de veranderingen op alle terreinen juist beoordelen 

en met de Iraanse autoriteiten in gesprek blijven; is van mening dat een EU delegatie in Teheran te 

gepaster tijd geopend zou kunnen worden als onderdeel van de ontwikkeling van de relatie EU-Iran;" 

 

Am 7 
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"52. verzoekt de EU zich, in samenwerking met de regionale partners, sterker in te laten met het 

oplossen van de "bevroren conflicten" op het grondgebied van de landen van het oostelijk 

partnerschap, met name voor het doorbreken van de impasse inzake Zuid-Ossetië en Abchazië, en de 

impasse in het conflict over Nagorno-Karabach, en zich volledig in te zetten voor een vredesakkoord; 

is van mening dat de kwestie Trans-Dnjestrië een goede testcase voor de goede wil van de regionale 

partners kan vormen;" 

 

Am 9 

"78 bis. vraagt om een verdere ontwikkeling van de driehoekssamenwerking met Noord- en Zuid-

Amerika in aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, teneinde toe te werken naar een Euro-

Atlantisch gebied dat de EU, de VS, Canada en Latijns-Amerika omvat;" 

 

§ 84 

84. merkt op dat de gezamenlijke strategie van de EU en Afrika en de 8 sectoren daarvan aanvankelijk 

was toegespitst op de Afrikaanse Unie (AU) en op technische bijstand voor institutionele 

capaciteitsopbouw en beleid op het vlak van vrede en veiligheid, mensenrechten, het bevorderen van 

de democratie, de rechtsstaat en de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling (MDG's); herinnert eraan dat zo'n omvattende benadering weliswaar relevant blijft, maar 

dat de samenhang en de effectiviteit van de strategie is verminderd door de aanwezigheid van elkaar 

overlappende overeenkomsten met verscheidende partners en het ontbreken van een specifiek budget 

voor de uitvoering daarvan; en in aanvulling daarop, er is een dringende behoefte om over te stappen 

van institutionele capaciteitsopbouw op continentaal niveau op het ontwikkelen van een politiek 

partnerschap voor vrede, veiligheid en sociaaleconomische ontwikkeling op regionaal en subregionaal 

niveau; verzoekt om zulke politieke partnerschappen uit te breiden met de regionale economische 

gemeenschappen, niet enkel als strategie ter versterking van de Afrikaanse Unie, maar eveneens als 

manier om het partnerschap tussen de EU en Afrika op regionaal en subregionaal uit te diepen om zo 

de politieke, veiligheids- en economische belangen van de Afrikaanse en Europese burgers te 

behartigen; betreurt dat staatsgrepen, onder meer in Mali en Guinee-Bissau, voor achteruitgang hebben 

gezorgd bij het nastreven van de democratische beginselen en doelstellingen die de AU, de EU en de 

VN propageren; dringt aan op het onverwijlde herstel van de constitutionele orde in die landen; 
 

 

9. Instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden  

Verslag: Carl Haglund (A7-0225/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

AN/vs + 399, 228, 31 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 385, 243, 33 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 561, 102, 2 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 387, 250, 22 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 320, 326, 3 

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 377, 241, 33 

stemming: resolutie (tekst in zijn geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: §§ 18, 19 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 4, 9 

Verts/ALE: §§ 13, 23, overw E 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 14 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "zowel" en "als de werkelijk geleverde 

visserijinspanning" 

2de deel: deze woorden 
 

S&D, Verts/ALE 

§ 9 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "geleidelijk en", "deel moet uitmaken van de 

verschillende beheersplannen", en  "niet verbonden mag zijn aan visbestanden" 

2de deel: "geleidelijk en" 

3de deel: "deel moet uitmaken van de verschillende beheersplannen" 

4de deel: "niet verbonden mag zijn aan visbestanden" 
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10. Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 

Verslag: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 9 2 ten minste 40 

leden 

HS + 311, 306, 15 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 18 1 rapporteur ES + 390, 243, 7 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 629, 18, 8 

2/HS + 594, 40, 7 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 366, 281, 2 

2/HS - 262, 363, 23 

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (tekst in zijn geheel) HS + 461, 131, 42 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: §§ 9, 58, eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFD: §§ 33, 58, 59 

ALDE: §§ 33, 59 

Verts/ALE: §§ 1, 3, 24, 58, overw E 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 58 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "de vernieuwing en" 

2de deel: deze woorden 
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EFD: 

§ 3 

1ste deel: "benadrukt .... aanpak vergen" 

2de deel: rest 
 

§ 31 

1ste deel: "wijst erop dat ... vergroot worden" 

2de deel: rest 
 

EFD, ALDE: 

overw E 

1ste deel: Gehele tekst zonder het woord "biologische" 

2de deel: dit woord 
 

ALDE: 

§ 5 

1ste deel: "erkent dat ... visserijbeleid" 

2de deel: rest 
 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 6 

1ste deel: "is van mening dat ... betrokken partijen" 

2de deel: rest 
 

Verts/ALE 

§ 15 

1ste deel: Gehele tekst zonder het woord "geleidelijke" 

2de deel: dit woord 
 

§ 32 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "zowel" en "als de werkelijk geleverde 

visserijinspanning"  

2de deel: deze woorden 
 

§ 35 

1ste deel: "is van mening dat ... moet krijgen" 

2de deel: rest 
 

§ 42 

1ste deel: "is van mening dat ... Europese eisen;" 

2de deel: rest 

  

Diversen  

Amendement 2 is ingediend door Werner Kuhn e.a. 
 


