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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. Zimbabwe,  de zaak van pastor Evan Mawarire 

Ontwerpresoluties: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0191/2017  

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim 

Ontwerpresoluties: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0190/2017  

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

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 451, 73, 86 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming RC-B8-0190/2017 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 19 
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3. Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima 

Ontwerpresoluties: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-
0225/2017, B8-0226/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0193/2017 

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

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 6 
 

 

4. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 

Ontwerpresoluties: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-
0188/2017, B8-0189/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE HS - 197, 371, 50 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: § 15 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 27 

1e deel "verzoekt de EU met haar partners te werken aan de tenuitvoerlegging van de 

leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en onder 

andere meer landen ertoe aan te sporen nationale actieplannen vast te stellen en zich 

aan te sluiten bij de werkzaamheden van de VN-werkgroepen en het Bureau van de 

Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR);" 

2e deel "roept alle staten en de EU nogmaals op om actief en constructief te werken aan de 

formulering, op zo kort mogelijke termijn, van een juridisch bindend instrument van 

internationaal recht inzake de mensenrechten dat de activiteiten van transnationale 

bedrijven en andere ondernemingen reguleert, om mensenrechtenschendingen te 

voorkomen en, indien zij plaatsvinden, deze te onderzoeken en te voorzien in 

verhaalmogelijkheden en toegang tot rechtsmiddelen;" 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “genderidentiteit”, “seksuele gerichtheid“ en “met 

inbegrip van de nieuwe onafhankelijke deskundige voor de bescherming tegen 

geweld jegens vrouwen en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en 

genderidentiteit;” 

2e deel “genderidentiteit” 

3e deel “seksuele gerichtheid“ 

4e deel "met inbegrip van de nieuwe onafhankelijke deskundige voor de bescherming tegen 

geweld jegens vrouwen en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en 

genderidentiteit;" 

 
§ 23 

1e deel "verzoekt de EU gelijkheid van vrouwen en mannen te blijven bevorderen en actief 

steun te geven aan het werk van VN Women, en gendermainstreamingsinitiatieven te 

blijven stimuleren in haar activiteiten en programma's; verzoekt om voortzetting van 

steunmaatregelen voor het weerbaar maken van vrouwen en meisjes en de uitroeiing 

van alle vormen van geweld en discriminatie tegen vrouwen en meisjes, met 

inbegrip van gendergebaseerd geweld; verzoekt de EU met klem te streven naar 

regio-overschrijdende initiatieven voor de bevordering, bescherming en eerbiediging 

van de vrouwenrechten “ 

2e deel “en naar de onverkorte en effectieve tenuitvoerlegging van het Actieprogramma van 

Peking en het actieprogramma van de ICPD” 

3e deel “en zich in deze context te blijven inzetten voor seksuele en reproductieve rechten;” 
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5. Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor 

importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden 

Verslag: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 156 commissie HS + 558, 17, 45 

verklaringen 157 commissie  +  

 

Diversen: 

Het verslag werd op 20 mei 2015 naar de commissie verwezen voor interinstitutionele 

onderhandelingen. 
 

 

 

6. Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de 

visserijsector 

Verslag: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 118 commissie HS + 535, 38, 48 

ontwerp van wetgevingshandeling * 

gehele tekst 118 commissie  ↓  

amendementen van de 

commissie ten 

principale - stemming 

en bloc 

1-117 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

* Een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om over 

te gaan tot de stemming over het amendement op het ontwerp van wetgevingshandeling. Het 

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4 van het Reglement). 
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7. Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden 

mogelijkheden 

Verslag: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

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

opmerkingen 

na visum 13 1 rapporteurs  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied 

Verslag: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 334, 265, 20 

2/HS - 183, 414, 20 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 561, 43, 15 

2/HS + 301, 289, 27 

3/HS + 386, 212, 21 

§ 41 1 meer dan 76 

leden 

 -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS - 187, 287, 148 

na § 56 2 meer dan 76 

leden 

 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 483, 100, 37 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
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Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden 

§§ 13, 41 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

§ 13 

1e deel "verzoekt de lidstaten om subsidies voor fossiele brandstoffen die de kostprijs voor 

de energieproductie uit fossiele brandstoffen doen dalen, stop te zetten teneinde op 

die manier de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen;" 

2e deel "dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan zich in internationale fora in te 

zetten voor een toekomstig totaalverbod op de winning van olie en gas in het 

Noordpoolgebied teneinde de doelstelling van een koolstofarme economie te 

verwezenlijken;" 

 
§ 14 

1e deel "verzoekt de EU zich in te zetten voor strikte voorzorgsnormen op het gebied van 

milieubescherming en veiligheid bij het zoeken naar en winnen van olie overal ter 

wereld;" 

2e deel “roept op om olieboringen in de wateren van de EU en de EER in het 

Noordpoolgebied te verbieden” 

3e deel "en verzoekt de EU om vergelijkbare voorzorgsnormen te verdedigen in de Arctische 

Raad en voor de Arctische kuststaten;" 
 

 

9. Verslag 2016 over Montenegro 

Verslag: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/ES - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

ES + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE ES - 288, 302, 21 

overw A 5 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 471, 98, 41 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een deel van” en “van externe actoren” 

2e deel (niet van toepassing op de NL versie) 

3e deel “een deel van” 

4e deel  “van externe actoren” 

 
§ 5 

1e deel gehele tekst zonder het woord: “Russische” 

2e deel dit woord 

 
§ 36 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder Besluit (GBVB) 2016/1671 van de 

Raad tot verlenging van de beperkende EU-maatregelen tegen Rusland” 

2e deel deze woorden 
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10. e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen 

Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 414, 156, 16 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 314, 271, 9 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 350, 235, 4 

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 317, 249, 20 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 1 meer dan 76 

leden 

 -  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 299, 285, 6 

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw G § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 459, 53, 47 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 

leden 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

§ 20 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door middel van gesegmenteerde proactieve 

instrumenten die toegang bieden tot alle documenten in de parlementaire dossiers;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "beveelt de Commissie voorts aan zich te richten op 

open-sourceoplossingen die gemakkelijk kunnen worden toegepast op de hele 

digitale eengemaakte markt;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vraagt de fracties van het Europees Parlement en 

de Europese politieke partijen om de burgers meer mogelijkheden te bieden voor 

openbaar debat en e-participatie;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 41 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "stelt voor hiervoor mogelijke wijzigingen van het 

statuut van de Europese partijen, die de praktijken van e-participatie bevatten en 

bevorderen, te overwegen;" 

2e deel deze woorden 

 
overw A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "omdat de burgers zich afkeren van politieke-

besluitvormingsprocessen, en dat het risico op publieke afkeer jegens de politiek 

toeneemt;" 

2e deel deze woorden 

 
overw G 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: “apathie en“ 

2e deel deze woorden 

 


