
P8_PV(2017)10-05(VOT)_NL.docx 1 PE 611.541 

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. De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen 

Ontwerpresoluties: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, 
B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0543/2017 

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

na § 3 3 GUE/NGL  -  

na overw H 1 GUE/NGL  -  

na overw Q 2 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en 

journalist Mykola Semena 

Ontwerpresoluties: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0545/2017 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Diversen 

Elisabetta Gardini is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0557/2017. 
 

 

3. De situatie op de Maldiven 

Ontwerpresoluties: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, 
B8-0560/2017, B8-0561/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0549/2017  

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

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

§ 15 
§ 

oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

overw C 
§ 

oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 5 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "roept op tot wereldwijde afschaffing van de 

doodstraf" 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL 

§ 14 

1e deel "vraagt de EU alle instrumenten waarover zij beschikt, ten volle te gebruiken om de 

eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen op de Maldiven 

te bevorderen" 

2e deel "onder meer door te overwegen tijdelijke individuele gerichte sancties op te leggen 

tegen personen die de mensenrechten ondermijnen" 
 

Diversen: 

Charles Tannock diende een mondeling amendement tot schrapping van paragraaf 15 in, alsook 

het volgende mondelinge amendement op overweging C: 

"C. overwegende dat de politieke en burgerlijke vrijheden zijn uitgehold, dat oppositieleiders 

willekeurig zijn gearresteerd, dat de media zijn aangevallen en dat het toenemende religieuze 

conservatisme verantwoordelijk wordt gesteld voor een afname van de godsdienstvrijheid en de 

tolerantie nu president Abdulla Yameen, voormalig leider van de progressieve partij van de 

Maldiven, en zijn regering hun greep op de macht proberen te versterken;". 
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4. Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** 

Aanbeveling: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis 

Verslag: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 ENF HS - 81, 524, 32 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 287, 259, 89 

stemming: resolutie van de commissie LIBE HS + 474, 109, 34 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 1 
 

Verzoeken om aparte stemming 

leden: § 12 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

leden: 

§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "aangezien de gevangenisbevolking doorgaans in 

hetzelfde tempo toeneemt als het aantal extra cellen" 

2e deel deze woorden 

 


