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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 

 



P8_PV(2017)12-14(VOT)_NL.docx 2 PE 615.936 

1. Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa 

Ontwerpresoluties: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0685/2017 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Cambodja: het verbod op de oppositie 

Ontwerpresoluties: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-
0697/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  

B8-0696/2017  ALDE  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

GUE/NGL: § 12 
 

3. El Salvador: de gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam 

Ontwerpresoluties: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-

0701/2017, B8-0702/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0691/2017  

(PPE en ECR) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 244, 282, 18 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0695/2017  

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

overw. C ES + mondeling 

gewijzigd 388, 124, 

73 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming (RC-B8-0691/2017) 
 

Diversen 

Angelika Mlinar (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-

B8-0695/2017. 

 

Molly Scott Cato heeft volgend mondeling amendement ingediend op overweging C: 
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“overwegende dat de zaak van Teodora del Carmen Vásquez, die de voorbije tien jaar in de 

gevangenis heeft doorgebracht, op 13 december 2017 werd herzien door de rechtbank van tweede 

aanleg en haar beroep werd verworpen, en dat de veroordeling van Evelyn Beatriz Hernandez Cruz in 

oktober 2017 werd bevestigd;” 

 
 

4. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhaving van 

Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling 

van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met 

betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening 

(EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt ***I 

Verslag: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 444, 164, 7 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD, 

GUE/NGL, ENF: 

eindstemming 

 

Diversen 

Het verzoek om in stemming te brengen werd ingediend door de GUE/NGL-, Verts/ALE- en 

EFDD-Fractie (artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement). 
 

 

5. Situatie in Afghanistan 

Ontwerpresoluties: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-
0683/2017, B8-0684/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0678/2017 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0678/2017  PPE  ↓  

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B8-0681/2017  ALDE  ↓  

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Situatie van de Rohingya 

Ontwerpresoluties: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-

0673/2017, B8-0674/2017 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijk

e tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 17, 24 
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7. Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en 

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie 

Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

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

opmerkingen 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

na § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL so   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 597, 6, 20 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

amendement 3 

1e deel "herinnert de Commissie eraan dat restricties voor online-inhoud in de wet moeten 

worden verankerd, naar behoren moeten worden gedefinieerd, evenredig en legitiem 

moeten zijn en een duidelijk doel moeten nastreven;" 

2e deel "is derhalve van mening dat maatregelen van de lidstaten om toezicht te houden op 

diensten zoals videoplatforms moeten worden beperkt tot de bescherming van 

minderjarigen tegen materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat en 

phishing;" 
 

 

8. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

Verslag: Notis Marias (A8-0387/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 2 3 EFDD so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1 +  

2/ES - 200, 391, 23 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD HS - 231, 390, 2 

na § 16 18 PPE HS - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 375, 228, 19 

na § 22 6 EFDD HS + 337, 276, 9 

7 EFDD so   

1/HS + 374, 184, 65 

2/HS - 209, 392, 22 

11 Verts/ALE HS - 284, 336, 4 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE HS + 347, 271, 7 

§ 29 17S PPE HS - 292, 299, 30 

na overw J 1 EFDD so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

1 +  

2 -  

overw M 14 PPE HS - 250, 321, 54 

9 Verts/ALE  +  

overw N 10 Verts/ALE ES + 323, 278, 17 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na overw U 15 PPE ES - 275, 326, 20 

overw X 2 EFDD ES - 284, 339, 0 

overw AB 16S PPE  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 356, 206, 61 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: amendementen 4, 6, 7, 14, 18 

PPE: amendement 17 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 4, overw O 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 25 

1e deel "wijst erop dat in de ingediende verzoekschriften de meest uiteenlopende 

onderwerpen aan bod komen, van de interne markt, justitie, energie en vervoer tot 

grondrechten, gezondheid, milieurecht, handicaps en dierenwelzijn en de 

verschillende gevolgen van de brexit voor burgers;" 

2e deel "onderstreept de stijging van het aantal ontvangen verzoekschriften in 2016 met 

10 % (569 exemplaren) en verzoekt de Europese instellingen om de diensten die 

belast zijn met de verwerking van de verzoekschriften, met name het secretariaat van 

de Commissie verzoekschriften, van voldoende personeel te voorzien;" 

 
overw T 
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1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "als de medeondertekenaars" 

2e deel deze woorden 

 

Verts/ALE: 

§ 5 

1e deel "blijft het als een bijzondere verplichting beschouwen dat niet-ontvankelijke of 

ongegronde verzoekschriften niet onevenredig lang niet als niet-ontvankelijk worden 

aangemerkt of niet worden afgesloten;" 

2e deel "onderstreept in dit verband dat tegenover de indieners de niet-ontvankelijkheid 

respectievelijk het afsluiten van de behandeling van een verzoekschrift wegens 

ongegrondheid zorgvuldig moet worden gemotiveerd;" 

 

S&D: 

overw O 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "snel", "om de werkzaamheden van de commissie 

niet te zwaar te belasten", "administratieve" 

2e deel deze woorden 

 

ALDE: 

amendement 1 

1e deel Gehele tekst zonder het woord: "volledige" 

2e deel dit woord 

 
amendement 3 

1e deel Gehele tekst zonder het woord: "volledige" 

2e deel dit woord 

 
amendement 7 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "volledige" en "volledige" 

2e deel deze woorden 

 
§ 22 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "betreurt dat de Commissie heeft verzuimd om 

terdege rekening te houden met de recente activiteiten in verband met een niet-

wetgevende resolutie over het EBI, met name het advies van de Commissie 

verzoekschriften, en bijgevolg ook inbreuk pleegt op het interinstitutioneel 

akkoord;" 

2e deel deze woorden 
 

 

9. Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit 

Verslag: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 482, 112, 23 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS + 423, 161, 33 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 312, 278, 17 

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 81 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 85 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 305, 299, 10 

2/HS - 286, 293, 23 

§ 86 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 300, 299, 12 

§ 89 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 310, 278, 9 

§ 93 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  

§ 133 4 Verts/ALE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 301, 249, 25 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 20 

1e deel "is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om normen voor 

interoperabele elektronische tolsystemen in de EU op te stellen, alsook met de 

komende herziening van de eurovignetrichtlijn," 

2e deel "die moet voorzien in op afstand gebaseerde tolprijzen en differentiatie op basis van 

CO2-emissies, alsook in de mogelijkheid om heffingen te differentiëren op basis van 

geactualiseerde Euro-normen; is van mening dat de uitbreiding van op afstand 

gebaseerde tolprijzen moet gelden voor alle personenauto's en bestelwagens en 

tegelijkertijd een bepaalde vorm van flexibiliteit mogelijk moet maken voor 

afgelegen en dunbevolkte gebieden;" 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden: "vóór 2035" 

2e deel deze woorden 

 


