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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. Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden van de EU ***I 

Verslag: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) 

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

opmerkingen 

 bloc 1 - 

tekst in zijn geheel  

78rev commissie  +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-77 commissie  ↓  

overw 7 79 EFD  ↓  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 522, 150, 39 

 

 

2. Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade *** 

Aanbeveling: Alajos Mészáros (A7-0198/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring  +  

 

 

 

3. Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag * 

Verslag: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 651, 26, 33 
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4. Extern luchtvaartbeleid 

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 650, 54, 5 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming 
 

 

5. Exportkredietinstellingen van de lidstaten 

Verslag: Yannick Jadot (A7-0193/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 670, 27, 15 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFD: eindstemming 
 

 

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van  Marine Le Pen 

Verslag: Cecilia Wikström (A7-0236/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

 

7. Statuut van de Europese stichting (FE)  

Interimverslag: Evelyn Regner (A7-0223/2013) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  
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8. Havenstaatcontrole ***I 

Verslag: Brian Simpson (A7-0394/2012) 

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

opmerkingen 

tekst in zijn geheel - 

bloc 1 

34 commissie  +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-33 commissie  ↓  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 679, 20, 13 

 

 

9. Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I 

Verslag: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-11 commissie  +  

bijlage I, punt II.1 12 ALDE  -  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

art 57, lid 2, van het 

Reglement 

 

 

10. Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen 

aan het verkeer ***I 

Verslag: Olga Sehnalová (A7-0207/2013) 

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 

3-20 

28-35 

37 

39-41 

43-50 

52-73 

commissie  +  

amendementen van 

de commissie 

ten principale - 

aparte stemming 

36 commissie as -  

42 commissie as/ES + 385, 314, 5 

art 2, § 1 21-27 commissie ES - 313, 383, 12 

75 S&D  +  

art 6 76 S&D  +  

38 commissie  ↓  

art 10, § 2, alinea 5 77 S&D  +  

51 commissie  ↓  

overw 4 74 S&D  -  

2 commissie ES + 520, 173, 12 

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

art 57, lid 2, van het 

Reglement 

 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: amendementen 36, 42 
 

 

11. Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I 

Verslag: Werner Kuhn (A7-0210/2013) 

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 

1-3 

5-6 

8-34 

36 

38-40 

42 

44-48 

50-109 

commissie  +  

art 2, § 1, streepje 5 111S ECR  -  

35 commissie  +  

art 2, § 2, na streepje 4 41 commissie so   

1 +  

2 +  

art 2, § 1, streepje 7 37S commissie ES - 322, 354, 34 

113 ALDE HS - 322, 364, 17 

117 DD S&D, 

Verts/ALE 

HS + 386, 304, 18 

art 2, na § 1 117 DD S&D, 

Verts/ALE 

HS + 377, 315, 18 

art 3, § 1, punt 7 112 ECR  -  

43 commissie  +  

art 5, § 1, streepje 1 49S commissie  -  

118 S&D HS - 289, 401, 20 

114 ALDE HS - 309, 370, 19 

na art 18 119 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

110 PPE  +  

overw 4 4 commissie ES + 429, 270, 10 

115 S&D ES + 509, 180, 13 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw 7 7S commissie  -  

116 S&D, 

Verts/ALE 

ES - 317, 372, 14 

stemming: voorstel als gewijzigd HS + 560, 94, 60 

stemming: wetgevingsresolutie HS stemming 

uitgesteld 

art 57, lid 2, van 

het Reglement 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendementen 117, 118 

ECR: amendementen 113, 114 

EFD: voorstel als gewijzigd 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ALDE: 

amendement 41 

1ste deel: "- aanhangwagens ... ten hoogste 2,0 ton," 

2de deel: rest 
 

 

12. Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I 

Verslag: Richard Seeber (A7-0397/2012) 

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

opmerkingen 

bloc 1 -  

tekst in zijn geheel  

34 PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-33 commissie  ↓  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 646, 51, 14 
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13. Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg * 

Verslag: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-4 

6-22 

commissie  +  

art 1, § 1, letter a, 

punt x 

25 ten minste 40 

leden 

ES + 396, 255, 56 

overw 9 23 ten minste 40 

leden 

ES + 390, 262, 55 

5 commissie  ↓  

na overw 9 24 ten minste 40 

leden 

 +  

stemming: voorstel als gewijzigd  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 598, 19, 93 

 

 

Diversen 

Amendementen 23 t/m 25 zijn ingediend door Ivo Belet e.a. 
 

 

14. Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en 

toeristische sectoren 

Verslag: Spyros Danellis (A7-0209/2013) 

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

opmerkingen 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (tekst als geheel)  +  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 17, 18 
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15. Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis 

Verslag: Patrizia Toia (A7-0222/2013) 

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

opmerkingen 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 332, 334, 18 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 255, 412, 28 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 478, 185, 33 

3/ES + 488, 185, 7 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 435, 195, 48 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

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

opmerkingen 

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 506, 155, 14 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 42 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 44 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (tekst als geheel)  +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 25 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 25, 29 

ECR: §§ 19, 30, 38, 42, 44 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 12 

1ste deel: "is van mening ... tijden van crisis;" 

2de deel: rest 
 

§ 19 

1ste deel: "verzoekt ... sociale economie" met uitzondering van de woorden "door een ... in het 

leven te roepen" 

2de deel: "door een ... in het leven te roepen" 

3de deel: rest 
 

ECR: 

§ 6 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van het woord "nucleaire" 

2de deel: dit woord 
 

§ 26 

1ste deel: "onderstreept ... economische crisis" 

2de deel: rest 
 

§ 29 

1ste deel: "dringt ... te faciliteren" 

2de deel: rest 
 

§ 34 

1ste deel: "verzoekt ... prioriteiten te stellen;" 

2de deel: rest 
 

§ 36 

1ste deel: "is eveneens ... kapitaal te verkrijgen" 

2de deel: rest 
 

§ 43 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van de woorden "(of een percentage moet worden 

uitgetrokken voor)" 

2de deel: deze woorden 
 

GUE/NGL: 

§ 3 

1ste deel: "benadrukt ... economisch pluralisme" 

2de deel: rest 
 

§ 15 

1ste deel: "merkt op ... en conceptuele verschillen;" 

2de deel: rest 
 

§ 40 

1ste deel: "is van mening ... op EU-niveau" 

2de deel: "– met inbegrip ... voor kmo's –" 

3de deel: rest 
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16. Een bio-economie voor Europa 

Verslag: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013) 

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

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (tekst als geheel)  +  
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Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 32, 33  

GUE/NGL: §§ 33, 40 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 26 

1ste deel: "benadrukt ... goed te laten werken;" 

2de deel: rest 
 

GUE/NGL: 

§ 7 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van de woorden  "groot" en "miljoenen" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 20 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van de woorden  "snelle en", "EU-" en "en veel 

snellere markttoegang;" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 24 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van het woord "alle" 

2de deel: dit woord 
 

§ 30 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van de woorden  "bedrijven, met name" 

2de deel: deze woorden 
 

§ 43 

1ste deel: gehele tekst met uitzondering van de woorden  "de bosbouw en andere" en "zoals 

hout en houtvezel" 

2de deel: deze woorden 
 


