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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. Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (goedkeuring) *** 

Aanbeveling: Andrew Duff (A7-0282/2012) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 631, 25, 23 

 

 

 

2. Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (raadpleging) * 

Verslag: Andrew Duff (A7-0174/2013) 

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

opmerkingen 

§ 1 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

so   

1 +  

2/HS + 569, 86, 29 

stemming: resolutie HS + 574, 82, 24 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

amendement 1 

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

2de deel: dit woord 
 

 

3. Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken ***I 

Verslag: Antonio López-Istúriz White en Antonyia Parvanova (A7-0126/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 602, 23, 63 
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4. Overeenkomst EU-Canada betreffende samenwerking in douanezaken met 

betrekking tot de veiligheid van de toeleveringsketen *** 

Aanbeveling: Peter Šťastný (A7-0152/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 661, 6, 21 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: Eindstemming 
 

 

5. De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I 

Verslag: Sven Giegold (A7-0393/2012) 

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

opmerkingen 

Gehele tekst 

bloc 1 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

2 commissie  +  

bloc 2 - amendement 

van de commissie ten 

principale 

1 commissie  ↓  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

art 57, lid 2, van het 

Reglement 

 

 

6. Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het 

gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * 

Verslag: Marianne Thyssen (A7-0392/2012) 

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

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

opmerkingen 

Gehele tekst 

bloc 1 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

2 commissie  +  

bloc 2 - amendement 

van de commissie ten 

principale 

1 commissie  ↓  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

art 57, lid 2, van het 

Reglement 

 

 

7. Pyrotechnische artikelen ***I 

Verslag: Zuzana Roithová (A7-0375/2012) 

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

opmerkingen 

Gehele tekst 

 bloc 1 

52 commissie, 

PPE 

 +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-51 commissie  ↓  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 667, 15, 7 

 

 

8. Toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten 

Verslag: Piotr Borys (A7-0055/2013) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 605, 80, 10 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 657, 19, 6 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 598, 73, 13 

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 660, 23, 12 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (tekst als geheel) HS + 593, 69, 14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: §§ 29, 30, 54 en eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 42, 69 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFD: 

§ 28 

1ste deel: "is verheugd .... richtlijn audiovisuele mediadiensten" 

2de deel: rest 
 

ALDE: 

§ 5 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "om in heel Europa ... audiovisuele media en" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 44 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "om de handhaving ... noodzakelijk zijn" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 45 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden "regulering of" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 47 

1ste deel: Gehele tekst zonder de woorden " te bezien hoe ... vallen, alsmede" 

2de deel: deze woorden 
 


