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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, 

toegankelijkheid en integriteit 

Verslag: Hannu Takkula (A8-0381/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 522, 76, 37 

 

 

2. Grensoverschrijdende aspecten van adopties 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016) (gekwalificeerde meerderheid) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 533, 41, 72 

 

 

3. Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de 

handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I 

Verslag: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 14 commissie HS + 544, 78, 21 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-13 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  
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4. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I 

Verslag: Linnéa Engström (A8-0377/2016) 

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

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-29 

31 

33-47 

49-76 

commissie  +  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - aparte 

stemming 

32 commissie so   

1 +  

2/HS + 524, 119, 2 

48 commissie as/ES + 370, 225, 38 

artikel 3, § 1, na letter 

f 

77 Verts/ALE  +  

artikel 5, § 1, letter d 30S commissie ES - 248, 393, 5 

78 Verts/ALE so   

1/ES + 394, 248, 1 

2/ES + 405, 237, 4 

stemming: voorstel van de Commissie HS + 586, 56, 6 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: amendement 32 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: amendementen 30, 48 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

amendement 32 

1e deel gehele tekst zonder: § 6 

2e deel § 6 

 

PPE: 

amendement 78 

1e deel schrapping van de woorden: “de marktdeelnemer”, “krachtens artikel 42 van 

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad en artikel 90 van Verordening (EG) nr. 

1224/2009 van de Raad” en “overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat” 

2e deel toevoeging van de woorden: “de kapitein van het visservaartuig en” en “in kwestie” 
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5. Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of 

waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I 

Verslag: Mariya Gabriel (A8-0260/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 1 commissie HS + 553, 66, 28 

 

 

6. Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon ***I 

Ontwerpresoluties: B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-
0125/2017, B8-0126/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0120/2017  

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

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

overw F § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0120/2017  ECR  ↓  

B8-0121/2017  ALDE  ↓  

B8-0122/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0123/2017  S&D  ↓  

B8-0124/2017  EFDD  ↓  

B8-0125/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0126/2017  PPE  ↓  
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Diversen 

Jo Leinen diende de volgende mondelinge amendementen in op paragraaf 7 en op overweging F: 

§ 7 

“neemt er kennis van dat een nationale dialoog is ingezet, zoals voorgesteld door Ali Bongo; 

spreekt zijn bedenkingen uit over de geloofwaardigheid en de relevantie van een dergelijk proces; 

wijst erop dat de leider van de oppositie, Jean Ping, weigert daaraan deel te nemen en een eigen 

nationale dialoog heeft ingezet en afgerond;” 

overw F 

“overwegende dat president Kabila en een deel van de oppositie op 18 oktober 2016 een 

overeenkomst hebben ondertekend om de presidentsverkiezingen tot april 2018 uit te stellen;  

overwegende dat de partijen bij de overeenkomst van 18 oktober 2016 na maandenlange 

onderhandelingen een algemeen en inclusief politiek akkoord hebben gesloten op 31 december 

2016; overwegende dat dit akkoord voorziet in de eerste vreedzame machtsoverdracht in het land 

sinds 1960, de vorming van een overgangsregering van nationale eenheid, de organisatie van 

verkiezingen voor het einde van 2017 en het aftreden van president Kabila;” 

 

Louis Michel (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0120/2017. 
 

 

7. Uitvoering Erasmus + 

Verslag: Milan Zver (A8-0389/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 5 ENF  -  

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 7S ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 8 8 ENF  -  

§ 12 9 ENF  -  

§ 14 10 ENF  -  

§ 16 11S ENF  -  

§ 17 12 ENF  -  

§ 24 1 GUE/NGL  -  

§ 27 13S ENF  -  

§ 32 41 ENF  -  

§ 33 14 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 35 15S ENF  -  

§ 39 16 ENF  -  

§ 42 17 ENF  -  

§ 43 18 ENF  -  

§ 52 19 ENF  -  

§ 53 20 ENF  -  

§ 54 21 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 55 22S ENF  -  

§ 56 23S ENF  -  

§ 58 24 ENF  -  

§ 63 25S ENF HS - 87, 486, 69 

§ 64 26 ENF  -  

§ 72 27 ENF  -  

§ 73 28 ENF  -  

§ 74 29 ENF  -  

§ 76 30 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 502, 49, 86 

§ 78 31 ENF  -  

§ 86 32S ENF  -  

§ 88 33 ENF  -  

§ 92 34S ENF  -  

§ 100 35 ENF  -  

§ 104 36 ENF  -  

§ 108 37 ENF  -  

§ 115 38 ENF  -  

§ 118 39S ENF  -  

§ 126 40S ENF  -  

visum 18 2S ENF  -  

visum 24 3S ENF  -  

overw B 4 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 490, 120, 32 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 497, 39, 60 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 25, overw B, § 76 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ENF: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een Europese identiteit en integratie” en “actief 

Europees burgerschap” 

2e deel deze woorden 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van Roma” en “en migranten” 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waar het gaat om de bevordering van een 

Europese identiteit en het fundamentele denkbeeld van Europese integratie” 

2e deel deze woorden 
 

 

 


