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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
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Benoeming van een lid in de selectiecommissie voor het Europees 
Openbaar Ministerie

Ontwerpbesluit: B9-0290/2022 (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Kandidatuur van 
Margreet Fröberg

Geh. S + 226, 48, 114

2. Verlenging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de 
beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het gps-
satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen ***

Aanbeveling: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 556, 4, 13
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3. Verslag 2021 over Turkije

Verslag: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

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

§ 3 4 ID -

na § 3 5 ID -

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 467, 85, 49

na § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

na § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

so

1 +

§ 36 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na § 36 7 ID -

so

1/HS + 529, 45, 42

§ 37 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

na § 41 1 The Left HS - 127, 375, 115

S&D so§ 43 15

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

2 +

16 S&D +

18 PPE so

1 +

§ 44

2 +

na § 44 2 The Left HS - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left HS - 222, 333, 61

so

1/HS + 600, 14, 6

§ 47 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 501, 60, 31

so

1/HS + 543, 40, 34

§ 50 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 501, 89, 21

11 S&D +overw C

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 448, 67, 107

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: overweging C; §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; amendementen 1, 2, 3
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 15
1e deel “stelt vast dat er, ondanks enkele tekenen van de-escalatie in het oostelijke 

Middellandse Zeegebied sinds het laatste verslag over Turkije, onlangs een 
nieuwe piek is waargenomen; blijft zich er ten volle van bewust dat een positieve 
dynamiek op elk moment gemakkelijk kan omslaan zolang de onderliggende 
problemen onopgelost blijven;”

2e deel “betreurt in dit kader de recente verklaringen van Turkse ambtenaren waarin zij 
de Griekse soevereiniteit over een aantal Griekse eilanden betwisten, welke 
contraproductief zijn en de veiligheidsomgeving in dat gebied ondergraven; blijft 
er bij Turkije en alle betrokken belanghebbenden op aandringen zich te goeder 
trouw in te zetten voor de vreedzame beslechting van geschillen, en af te zien van 
alle unilaterale activiteiten of bedreigingen; blijft met name alle partijen oproepen 
om collectief de oprechte bereidheid te tonen te goeder trouw te onderhandelen 
over de afbakening van EEZ’s en het continentaal plat, met volledige 
inachtneming van het internationaal recht en de internationale beginselen; 
veroordeelt in dit verband de intimidatie door Turkse oorlogsschepen van 
onderzoeksschepen die binnen de door de Republiek Cyprus afgebakende EEZ 
inspecties verrichten; veroordeelt voorts de schendingen door Turkije van het 
nationale Griekse luchtruim, met inbegrip van vluchten over bewoonde gebieden 
en grondgebied, handelingen die in strijd met het internationaal recht zowel de 
soevereiniteit als de soevereine rechten van EU-lidstaten schenden; betuigt zijn 
volledige solidariteit met Griekenland en de Republiek Cyprus; herbevestigt het 
recht van de Republiek Cyprus om bilaterale overeenkomsten te sluiten over haar 
EEZ en haar natuurlijke rijkdommen te exploreren en exploiteren in volledige 
overeenstemming met het internationaal recht; betreurt het feit dat de door de 
Turkse Grote Nationale Vergadering in 1995 aan Griekenland verklaarde casus 
belli nog steeds niet is ingetrokken; is verheugd over de voortzetting van de 
verkennende gesprekken tussen Griekenland en Turkije betreffende de 
afbakening van de EEZ en het continentaal plat in overeenstemming met het 
internationaal recht; herhaalt zijn verzoek aan de Turkse regering om het VN-
Verdrag inzake het recht van de zee, dat deel uitmaakt van het acquis van de 
Europese Unie, te ondertekenen en te ratificeren; steunt de uitnodiging van de 
regering van Cyprus aan Turkije om te goeder trouw de onderhandelingen te 
starten over de maritieme afbakening tussen hun respectieve kusten, waarbij men 
zich indien nodig kan wenden tot het Internationaal Gerechtshof, en roept Turkije 
op de uitnodiging van Cyprus aan te nemen; is verheugd over de Turkse bijdrage 
aan de gasvoorzieningszekerheid door de aansluiting tussen de trans-Anatolische 
gaspijpleiding (TANAP) en de voltooide trans-Adriatische pijpleiding (TAP); 
herhaalt zijn steun voor het voorstel van de Europese Raad voor een multilaterale 
conferentie over het oostelijke Middellandse Zeegebied en benadrukt dat de 
Green Deal en de energietransitie belangrijke kansen kunnen bieden voor het 
verwezenlijken van coöperatieve, duurzame en inclusieve energieoplossingen in 
het oostelijke Middellandse Zeegebied; pleit ervoor het oostelijke Middellandse 
Zeegebied tot echte katalysator te maken binnen de externe dimensie van de 
Green Deal;”

S&D:
amendement 18
1e deel “spreekt in dit verband zijn ernstige bezorgdheid uit over de recente, nieuwe 

illegale activiteiten in het omheinde gebied van Varosha in verband met de 
opening van een nieuw deel van het strand”

2e deel “alsook over de recente ondertekening van een financieel protocol door Turkije en 
de bezette gebieden van Cyprus, door middel waarvan Turkije projecten voor de 
wederopbouw van Varosha zal financieren;”

The Left:
§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en onderstreept hoe belangrijk het is dat beide 

partijen hun respectieve toezeggingen in het kader van de gezamenlijke 
verklaring EU‑Turkije van 2016”

2e deel deze woorden
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§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en steunt derhalve het voorstel van de 

Commissie om onderhandelingen te beginnen over het opwaarderen van de 
wederzijds voordelige douane-unie, vergezeld van een doeltreffend en doelmatig 
mechanisme voor geschillenbeslechting”

2e deel deze woorden

§ 47
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “volledig samen te werken met de door de EU 

geleide zeemacht in het kader van de militaire operatie in het Middellandse 
Zeegebied (EUNAVFOR MED) IRINI en een efficiënte samenwerking mogelijk te 
maken tussen deze operatie en de operatie Sea Guardian van de NAVO”

2e deel deze woorden

§ 50
1e deel “is van mening dat de EU moet blijven streven naar alle mogelijke vormen van 

dialoog, consensus en toenadering met Turkije; verzoekt Turkije om te goeder 
trouw een constructieve dialoog aan te gaan – onder meer over kwesties in 
verband met buitenlands beleid waarbij Turkije en de EU lijnrecht tegenover 
elkaar staan – teneinde opnieuw overeenstemming en een consensus te bereiken 
met de EU, de dialoog en samenwerking inzake goede nabuurschapsbetrekkingen 
te hervatten en het hervormingsproces in Turkije nieuw leven in te blazen; wijst 
erop dat de prioriteiten van de EU-instellingen die in de bestaande kaders voor de 
betrekkingen tussen de EU en Turkije zijn vastgesteld, uiteenlopen en dat het 
bijgevolg erg moeilijk is om op doeltreffende wijze vooruitgang te boeken; 
betreurt het gebrek aan een langetermijnstrategie, een samenhangend beleid en 
consistent leiderschap ten aanzien van Turkije in de EU; roept de voorzitters van 
de Commissie en de Europese Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op 
krachtiger, meer strategisch en op waarden gebaseerd leiderschap te tonen, en 
daarover op passende wijze verantwoording af te leggen aan het Parlement; 
dringt er bij de EU-instellingen en de lidstaten op aan een coherente en 
gestroomlijnde aanpak van deze kwestie te formuleren, aangezien het gaat om 
een van onze grootste buren en belangrijkste partners, met inbegrip van nauwe 
samenwerking tussen alle EU-instellingen;”

2e deel “verzoekt de EDEO de trans-Atlantische dialoog en samenwerking met de 
regering-Biden inzake de betrekkingen met Turkije te intensiveren;”

4. De routekaart van de EDEO inzake klimaatverandering en defensie

Verslag: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

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

3 leden +na § 1

4 leden +

vóór overw A 1 leden +

na overw L 2 leden +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 356, 159, 114
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5. De EU en de veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio

Verslag: David McAllister (A9-0085/2022)

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

§ 3 9 rapporteur +

§ 4 10 rapporteur +

§ 5 11 rapporteur +

§ 6 12 rapporteur +

§ 9 13 rapporteur +

§ 12 14 rapporteur +

§ 15 15 rapporteur +

§ 20 16 rapporteur +

§ 21 17 rapporteur +

na § 22 18 rapporteur +

§ 23 25 rapporteur +

na § 28 19 rapporteur +

visa 1-7 rapporteur +

overwegingen 8, 20-
24

rapporteur +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 474, 60, 80

6. Eilanden en cohesiebeleid: huidige situatie en toekomstige uitdagingen

Verslag: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 577, 38, 10
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7. Artikel 17 van de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid

Verslag: Caroline Roose (A9-0152/2022)

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

na § 1 2 S&D ES + 307, 282, 38

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 9 4 S&D ES - 296, 301, 28

so

1 +

§ 19 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 22 5 S&D ES + 286, 199, 141

so

1 +

§ 30 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 33 § oorspronkelijk
e tekst

2 -

§ 35 § oorspronkelijk
e tekst

as -

na § 35 6 S&D -

na § 36 7 S&D -

na overw H 1 S&D -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 482, 103, 47

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 35
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 33
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door te overwegen leeftijdscriteria te gebruiken 

om een billijk aandeel van de hun ter beschikking staande vangstmogelijkheden 
toe te wijzen”

2e deel deze woorden

PPE:
§ 5
1e deel “benadrukt dat er geen studie van de Commissie bestaat waarin de toepassing 

van de criteria voor de toewijzing van quota in het kader van de artikelen 16 en 
17 van het GVB wordt geanalyseerd;”

2e deel “merkt op dat er sprake is van een gebrek aan transparantie en dat verschillende 
lidstaten niet bekendmaken welke criteria zij toepassen bij de verdeling van 
vangstmogelijkheden en spoort hen aan deze criteria openbaar en gemakkelijk 
toegankelijk te maken; herinnert eraan dat een objectieve toewijzingsmethode 
een duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving inhoudt van duidelijk omschreven 
toewijzingscriteria, met inbegrip van een duidelijke beschrijving van de relatieve 
weging van de criteria of de voorwaarden voor het gebruik ervan in het geval van 
meerdere toewijzingscriteria;”

§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “merkt op dat de Engelse versie het woord 

“shall” (moeten) bevat;”
2e deel deze woorden

§ 30
1e deel “verzoekt de lidstaten marktdeelnemers door middel van hun 

toewijzingsprocessen te stimuleren om te zorgen voor een sociale dialoog met 
vakbonden en werknemersorganisaties en die te versterken;”

2e deel “en collectieve arbeidsovereenkomsten volledig toe te passen teneinde de sociale 
duurzaamheid en eerlijke arbeidsomstandigheden in de visserijsector te 
bevorderen”

Diversen
De S&D-Fractie heeft amendement 3 ingetrokken.


