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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. Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** 

Aanbeveling: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring van het 

ontwerp van besluit van de Raad 

HS + 427, 89, 52 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: goedkeuring 
 

 

2. Reglement van het Europees Parlement: wijziging van artikel 123 (schriftelijke 

verklaringen) en van artikel 42 (wetgevingsinitiatieven) 

Verslag: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012) (gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de 

amendementen, gewone meerderheid voor aanneming van het besluit) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

2 

4 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

1 commissie so   

1 +  

2/ES + 395, 182, 11 

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

5 commissie so   

1 +  

2 +  

6 commissie so   

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

opmerkingen 

2 +  

art 123, § 3 7 ALDE  +  

3 commissie  ↓  

stemming: ontwerpbesluit  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: amendement 5 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

amendement 5 

1ste deel: "Een schriftelijke verklaring ... komt te vervallen" 

2de deel: rest 
 

amendement 6 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. de woorden "Het voorstel wordt ... naar de bevoegde 

commissie." 

2de deel: deze woorden 
 

Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE 

amendement 1 

1ste deel: "Minimaal tien leden ... lopende procedures in het Parlement" m.u.v. de woorden 

"uitsluitend", "niet verder gaan dan het een verklaring betaamt en met name niet" en 

"aandringen op wetgevende maatregelen, geen" 

2de deel: "uitsluitend" 

3de deel: "niet verder gaan dan het een verklaring betaamt en met name niet" 

4e deel "aandringen op wetgevende maatregelen, geen" 

5de deel: "De Voorzitter ... in acht genomen wordt." 

6de deel: rest 
 

 

3. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het 

mensenrechtenbeleid van de Europese Unie 

Verslag: Leonidas Donskis (A7-0377/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 3 
S&D 

 
 -  

na §12 4 S&D  +  

na §16 5 S&D  +  

6 S&D  +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 20 7 S&D  +  

na § 32 8 S&D so   

1 +  

2 +  

na § 41 2 ten minste 40 

leden 

ES + 348, 244, 15 

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 342, 243, 20 

§ 49 9 S&D ES + 325, 266, 10 

na § 56 10 S&D ES + 326, 265, 10 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 321, 204, 40 

na § 61 11 S&D  -  

na § 63 12 S&D  -  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 317, 241, 46 

§ 86 1 ALDE  +  

§ 93 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 95 13 S&D  +  

na § 95 14 S&D HS + 532, 33, 35 

§ 99 § 
oorspronkelijke 

tekst 

 

so   

1 +  

2/ES + 327, 269, 5 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 103 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 106 15 S&D ES + 380, 213, 10 

§ 107 16 S&D  +  

§ 114 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 317, 278, 4 

§ 122 17 S&D ES + 409, 176, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 123 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 124 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 373, 205, 20 

na § 124 18 S&D  +  

§ 125 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 140 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 482, 48, 83 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: eindstemming 

S&D: amendement 14 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: § 108 

PPE: §§ 114, 124 

ECR: §§ 93, 124 

S&D: §§ 60, 103, 140 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

amendement 8 

1ste deel: "herinnert eraan ... bevroren conflict;" 

2de deel: rest 
 

PPE: 

§ 47 

1ste deel: "is nog steeds ... sinds 4 augustus 2011;" 

2de deel: rest 
 

§ 71 

1ste deel: "verzoekt ... in het gedrang komt;" 

2de deel: rest 
 

§ 99 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "zelfs binnen de EU" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 125 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "en geschikte programma's voor seksuele en reproductieve 

gezondheid" 

2de deel: "en geschikte programma's voor seksuele en reproductieve gezondheid" 

3de deel: niet van toepassing op de Nederlandse tekst 
 

PPE, ECR 

§ 123 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "van de seksuele en reproductieve rechten", "op het gebied ... 

reproductieve gezondheid", "alsmede doordat ... dwang of geweld", "met inbegrip 

van seksuele en reproductieve gezondheid" en "en rechten" 

2de deel: "van de seksuele en reproductieve rechten" 

3de deel: "op het gebied ... reproductieve gezondheid" 

4e deel "alsmede doordat ... dwang of geweld" 

5de deel: "met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid" 

6de deel: "en rechten" 
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Diversen 

Amendement 2 is ingediend door Pino Arlacchi e.a. 
 

 

4. Mensenrechtenstrategie van de EU 

Verslag: Rui Tavares (A7-0378/2012) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Amendementen van de 

rapporteur (stemming 

en bloc) 

6, 7 rapporteur  +  

§ 29 4 rapporteur  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 517, 81, 9 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

ES + 309, 248, 49  

mondeling 

gewijzigd 

§ 48 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 528, 67, 9 

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 518, 67, 22 

§ 82 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 515, 70, 22 

visum 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel)  

(Commissie AFET) 

 +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 38, 48, 81, 82 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: visa 9, § 40 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

 

PPE: 

§ 72 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "met evenveel aandacht" en "het "minder voor minder-

beginsel"" 

2de deel: deze woorden 
 

Diversen 

De Voorzitter heeft de amendementen 1, 2, 3 en 5 overeenkomstig artikel 157, lid 3, van het 

Reglement niet ontvankelijk verklaard. 

Rui Tavares heeft de volgende mondelinge amendementen op paragrafen 43 en 70 voorgesteld:  

  

§ 43. dringt er bij de Commissie op aan om wetgeving voor te stellen die van EU-ondernemingen 

vereist dat ze ervoor zorgen dat hun aankopen veroorzakers van conflicten en plegers van ernstige 

mensenrechtenschendingen niet ondersteunen, namelijk door controles en verificaties uit te voeren in 

hun toeleveringsketens voor delfstoffen en de bevindingen daarvan te publiceren;  vraagt de 

Commissie een lijst op te stellen en bekend maken van ondernemingen uit de EU, die rechtstreeks 

medeplichtig zijn geweest aan mensenrechtenschendingen in hun betrekkingen met autoritaire 

regimes; is van mening dat verplicht zorgvuldig onderzoek door EU-ondernemingen, in 

overeenstemming met de richtsnoeren van de OESO, de reputatie van Europese ondernemingen zou 

beschermen en een grotere samenhang tussen het mensenrechtenbeleid en het ontwikkelingsbeleid van 

de EU zou bewerkstelligen, met name in conflictgebieden; 

  

§ 70. onderstreept dat de situatie van vrouwen in de landen van de Arabische lente vaak een 

belangrijke maatstaf is om de vooruitgang op het gebied van democratie en mensenrechten te 

beoordelen en dat het garanderen van vrouwenrechten een essentieel onderdeel van de EU-actie ten 

aanzien van deze landen moet zijn; vraagt om de oprichting van een Euro-Arabische 

interparlementaire vrouwenconventie; herinnert er ook aan dat democratie de volledige deelname van 

vrouwen aan het openbare leven met zich meebrengt, zoals wordt verklaard in internationale en 

regionale instrumenten als het protocol inzake de rechten van de vrouw in Afrika bij het Afrikaanse 

Handvest van de rechten van de mens en de volkeren;  
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5. Nieuwe overeenkomst EU-Rusland 

Verslag: Hannes Swoboda (A7-0338/2012) 

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

opmerkingen 

§ 1, letter n 1 Verts/ALE ES - 172, 354, 42 

10 S&D, PPE  +  

§ 1, letter p 11 S&D  +  

§ 1, na letter q 2 Verts/ALE  +  

§ 1, na letter z 6 ALDE so   

1/HS - 176, 392, 32 

2/HS + 530, 36, 20 

§ 1, na letter aa 3 Verts/ALE  -  

na visum 1 7 S&D, PPE  +  

na visum 4 4 ALDE HS + 544, 23, 31 

na overw L 9 S&D  +  

overw N 5 ALDE HS - 182, 404, 15 

8 S&D, PPE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 530, 33, 39 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: amendementen 5, 6, 6 en eindstemming 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

amendement 6 

1ste deel: "te benadrukken ... 26 september 2012," 

2de deel: rest 
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6. Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke 

Jordaanoever uit te breiden 

Ontwerpresoluties: B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-

0569/2012, B7-0571/2012 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0561/2012  

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

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0561/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0565/2012  EFD  ↓  

B7-0566/2012  ALDE  ↓  

B7-0567/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0568/2012  ECR  ↓  

B7-0569/2012  PPE  ↓  

B7-0571/2012  S&D  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 5 
 

Diversen 

Rolandas Paksas (EFD-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0565/2012. 

Dominique Vlasto (PPE-Fractie) en Reinhard Bütikofer (Verts/ALE-Fractie) zijn medeondertekenaar 

van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0561/2012. 
 

 

7. Situatie in Oekraïne 

Ontwerpresoluties: B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012, B7-

0549/2012 

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

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0544/2012  

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

na § 7 1 S&D HS + 348, 93, 139 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0544/2012  ALDE  ↓  

B7-0545/2012  S&D  ↓  

B7-0546/2012  PPE  ↓  

B7-0547/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0548/2012  ECR  ↓  

B7-0549/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: § 16 

Verts/ALE: overw I 
 

Diversen 

Mário David (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-

0544/2012. 

Michael Gahler (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0546/2012.  

Lena Kolarska-Bobińska (PPE-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-

0546/2012. 
 

 

8. Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië 

Ontwerpresolutie: B7-0533/2012 

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

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0533/2012  

(Commissie AFET) 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 5 GUE/NGL so   

1/ES + 292, 240, 7 

2 +  

§ 34 6 GUE/NGL  -  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 41 1 Verts/ALE  +  

§ 45 3 PPE  + mondeling 

gewijzigd 

2 S&D  Ing.  

overw D 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 28, 29 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL: 

§ 38 

1ste deel: "verzoekt ... ten uitvoer te leggen;" 

2de deel: "acht ... visumvrij verkeer" 

3de deel: "om ... te voorkomen;" 

4e deel rest 
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PPE: 

amendement 5 

1ste deel: "onderstreept ... kunnen verkrijgen" 

2de deel: rest 
 

Diversen 

Libor Rouček heeft het volgende mondeling amendement op amendement 3 voorgesteld:  

blijft bij zijn overtuiging dat de grenzen op de Westelijke Balkan volledig moeten worden 

gerespecteerd, en  moedigt Albanië en alle betrokken partijen  aan  af te zien van acties die kunnen 

leiden tot oplopende regionale spanningen; 
 

 

9. Europese staalindustrie 

Ontwerpresoluties: B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012, B7-0543/2012 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0540/2012  

(ALDE, ECR, Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 150, 367, 22 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0541/2012  

(PPE, S&D) 

§ 1 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 424, 91, 12 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 398, 127, 10 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 437, 91, 9 

2/HS 

 
+ 387, 126, 12 

na § 10 1 S&D ES - 258, 258, 13 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 439, 63, 4 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 373, 143, 8 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 351, 125, 34 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0541/2012  PPE  ↓  

B7-0542/2012  S&D  ↓  

B7-0543/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ALDE: § 13 (gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0541/2012), eindstemming 

(ontwerpresolutie B7-0540/2012 en gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-

0541/2012) 

Verts/ALE: eindstemming (ontwerpresolutie B7-0540/2012 

ECR: §§ 3, 10 (gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0541/2012) 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

RC-B7-0541/2012 
 

Verts/ALE: 

§ 1 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "erfgoed" en "betrokken" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 4 

1ste deel: "dringt er ... te waarborgen" 

2de deel: rest 
 

§ 10 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "oog te hebben voor de staalindustrie en" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 13 

1ste deel: Gehele tekst m.u.v. "in Florange ... en elders" 

2de deel: deze woorden 
 

 

10. Een duurzame en concurrerende staalindustrie 

Ontwerpresolutie: B7-0550/2012 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0550/2012  

(Commissie PETI) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

11. Situatie in de Democratische Republiek Congo 

Ontwerpresoluties: B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-

0579/2012, B7-0580/2012 

Betreft 
am nr. 

 
van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0562/2012  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0562/2012  ECR  ↓  

B7-0563/2012  EFD  ↓  

B7-0570/2012  PPE  ↓  

B7-0572/2012  S&D  ↓  

B7-0573/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0579/2012  ALDE  ↓  

B7-0580/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Diversen 

Joanna Senyszyn (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie (RC-B7-

0562/2012). 
 

 

12. Discriminatie op grond van kaste in India 

Ontwerpresoluties: B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-

0578/2012, B7-0581/2012 

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

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie van een fractie 

B7-0564/2012  EFD  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0574/2012  

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

na § 7 1 
GUE/NGL 

 
 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 46, 0, 0 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B7-0574/2012  ECR  ↓  

B7-0575/2012  S&D  ↓  

B7-0576/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0577/2012  PPE  ↓  

B7-0578/2012  ALDE  ↓  

B7-0581/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming (RC-B7-0574/2012) 
 

Diversen 

Joanna Senyszyn (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-

0574/2012. 
 

Barbara Lochbihler heeft het volgende mondelinge amendement op amendement 1 voorgesteld: 

"is verheugd over  de goedkeuring in september 2012 door het kabinet van de Indiase regering 

van de wet op het verbod van kinder- en adolescentenarbeid, die verbiedt kinderen  jonger dan 

14 jaar voor alle sectoren en jonger dan 18 jaar in gevaarlijke sectoren aan te nemen; dringt er 

bij de Indiase regering op aan doeltreffende maatregelen te treffen en uit te voeren om snel het 

aantal werkende kinderen - dat nog steeds een van de hoogste wereldwijd is - te 

verminderen, en nieuwe wetgeving in te voeren om alle vormen van kinderarbeid te 

verbieden in overeenstemming met de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie;" 


