TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

STEMMINGSUITSLAGEN

Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke
pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij
amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde
stemverhouding.

14 FEBRUARI 2012
Stemmingen
32 440

3. Stemmingen in verband met:
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)
- wetsvoorstel

Stemming
30 825, nr. 128

Stemmingen
33 021

A

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO
Decentralisatie natuurbeleid
-de motie-Van Gerven over een reactie op het deelakkoord
Natuur
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de
Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van
richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG,
2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG,
2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en
2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en
markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie
Omnibus I-richtlijn)
- artikelen I t/m VI
- beweegreden
- wetsvoorstel

Stemmingen
33 023

A = Aangenomen

AANG

A

6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet
toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

richtlijn prospectus
- artikelen I t/m III
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
33 025

A

7. Stemmingen in verband met:
Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse
beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen
accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)
Wijzigingen aangegeven met *
-

artikelen 1 t/m 59
gewijzigd amendement Braakhuis/Irrgang (12)
artikel 60
artikelen 61 t/m 65
amendement Blanksma-Van den Heuvel (16,I) (invoegen
artikel 65a)
- amendement Blanksma-Van den Heuvel (16,II)
Indien 16 verworpen:
- gewijzigd amendement Van Vliet c.s. (15,I)
**-

artikel 66
artikel 67
artikel 68, onderdelen A en B
gewijzigd amendement Van Vliet (19) (invoegen onderdeel
Ba)
nader gewijzigd amendement Plasterk c.s. (18,I) (invoegen
onderdeel Ba)
onderdeel C
onderdelen D en E
amendement Blanksma-Van den Heuvel (16,III) (invoegen
onderdeel Ea)

A

V

A

A
A

Indien 16 verworpen:
- gewijzigd amendement Van Vliet (15,II) (invoegen
onderdeel Ea)
*-

A = Aangenomen

onderdeel F
nader gewijzigd amendement Plasterk c.s. (18,II)
onderdeel G
onderdeel H
artikel 68
artikelen 69 t/m 76
beweegreden

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

- wetsvoorstel
Stemming
33 025, nr. 17

Stemmingen
33 057

8. Stemming over: motie ingediend bij Wet op het
accountantsberoep
-de motie–Braakhuis over openbaarmaking van kantoorspecifieke AANG
rapportages
9. Stemmingen in verband met:
Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de
financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
-

Stemmingen
33 058

A

artikelen 1 t/m 32
bijlagen
beweegreden
wetsvoorstel

A

10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet
financiële markten BES in verband met het invoeren van een
aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de
financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot
de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen die
staatsteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en
AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)
Wijzigingen zijn aangegeven met *
***-

Stemmingen
33 059

A = Aangenomen

amendement Irrgang (13,I)
artikel I
amendement Irrgang (13,II)
artikel II
artikel III
gewijzigd amendement Plasterk/Irrgang (16,II)
amendement Van Vliet c.s. (15) (invoegen nieuw artikel
1:113)
artikel IV
amendement Irrgang (11)
gewijzigd amendement Plasterk/Irrgang (16,III)
artikel V
artikelen Va t/m VII
gewijzigd amendement Plasterk/Irrgang (16,I)
beweegreden
wetsvoorstel

A

A
A

V

A

11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de
Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij
financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere
maatregelen financiële ondernemingen
Stemming
33 059, nr. 19

Stemmingen
33 100

artikel I, onderdelen OA t/m B
amendement Schouten (14)
amendement Irrgang (9)
amendement Irrgang (10)
amendement Irrgang (11,I)
tweede nader gewijzigd amendement Irrgang /Blanksma –Van
den Heuvel (21)
amendement Irrgang (11,II en III)
gewijzigd amendement Schouten (18)
onderdeel C
onderdelen D t/m AA
amendement Irrgang (13)
onderdeel AB
artikelen II t/m VII
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemming over: motie ingediend bij Wet bijzondere
maatregelen financiële ondernemingen
-de motie–Braakhuis over kennis en vaardigheden bij het
ministerie

33 100, nr. 7
33 100, nr. 8
Stemmingen
32 841

A = Aangenomen

V

V

A

V

13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele
andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van
cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele
technische aanpassingen
- artikelen I t/m V
- beweegreden
- wetsvoorstel

Stemmingen

V
A
A
V
A

A

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet
op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten
-de motie–Van der Ham c.s. over juridisch advies over de
V
snelheid van invoering
-de motie–Bosma over de eigeninkomstennorm
V
15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de
oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met
de volledige regionalisering van de brandweer

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

Wijzigingen aangegeven met *
*-

artikel I, aanhef
gewijzigd amendement Slob/Kooiman (22,I)
onderdeel A
onderdeel AA
gewijzigd amendement van der Staaij/Slob (25)(invoegen
onderdelen AB en AC)
amendement Kooiman/Slob (16)(invoegen onderdeel AB)
amendement Slob (13)
onderdeel B
onderdelen C t/m E
amendement Slob (12)
gewijzigd amendement Slob (26)

V

A
V
A

V
V

Indien de amendementen nrs. 12 en 17 beide worden
aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.
-

onderdeel F
gewijzigd amendement Slob/Kooiman (22,II)
onderdeel G
gewijzigd amendement Slob/Kooiman (22,III)(invoegen
onderdeel GA)
onderdelen H t/m L
gewijzigd amendement Van der Staaij/Slob (19,I t/m III)
amendement Slob/Van Bochove (10,I)
onderdeel M
amendement Slob/Van Bochove (10,II)
onderdeel N
onderdeel O
artikel I
gewijzigd amendement Van der Staaij (19,IV)
artikel II
artikelen III t/m V
amendement Van Bochove (20)
artikel VI
artikel VII
beweegreden

Stemverklaring: Slob

A
A

A

A
- wetsvoorstel

Stemmingen
32 841, nr. 21
32 841, nr. 23

A = Aangenomen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet
veiligheidsregio’s
-de motie–Kooiman over bijzondere ondernemingsraden voor
V
brandweervrijwilligers
-de motie–Slob c.s. over versterking van het brandpreventiebeleid A

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

32 841, nr. 24

-de motie–Berndsen c.s. over de informatiehuishouding voor
brand- en rampenbestrijding

Stemmingen
30 168, nr. 36
(gewijzigd)
30 168, nr. 37
30 168, nr. 38
(gewijzigd)
30 168, nr. 39
(gewijzigd)
30 168, nr. 40
(gewijzigd)
30 168, nr. 41

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven
-de gewijzigde motie–Ouwehand c.s. over het aantal gedode
V
dieren in proefdierfokkerijen
-de motie–Ouwehand c.s. over proefdieronderzoek op apen
V
-de gewijzigde motie–Ouwehand c.s. over ‘systematic reviews’
A

30 168, nr. 42

V

30 168, nr. 43
30 168, nr. 44
30 168, nr. 45

Stemmingen
29 689, nr. 369
29 689, nr. 370
(gewijzigd)
29 689, nr. 371
29 689, nr. 372
29 689, nr. 373
29 689, nr. 374
29 689, nr. 375
Stemmingen
32 647, nr. 6
32 647, nr. 7
32 647, nr. 8
32 647, nr. 9

A = Aangenomen

-de gewijzigde motie–Ouwehand c.s. over dataopslag van
proefdieronderzoek
-de gewijzigde motie–Ouwehand c.s. over commerciële fokkers
van proefdieren
-de motie–Van Gerven/Ouwehand over het programma Food and
Nutrition
-de motie–Van Gerven over een verbod op het doden van
boventallige proefdieren
-de motie–Van Dekken over een openbaar register voor
cosmeticaproducten en - ingrediënten
-de motie–Van Dekken/Ouwehand over het verbod op
dierproeven voor cosmeticaproducten en - ingrediënten
-de motie–Van Dekken over 3V-bevorderende
financieringsvoorwaarden
18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO
Zorgverzekeringswet
-de motie–Van Gerven/Leijten over een acceptatieplicht voor de
aanvullende zorgverzekering
-de gewijzigde motie–Van Gerven/Leijten over onderzoek naar
risicoselectie door zorgverzekeraars
-de motie–Van Gerven/Leijten over hulpmiddelen voor zicht- en
gehoorproblemen voor kinderen
-de motie–Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dijkstra over dure
geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen
-de motie–Wiegman-van Meppelen Scheppink over zorg aan
ongedocumenteerde vreemdelingen
-de motie–Wiegman-van Meppelen Scheppink/Smilde over de
toegankelijkheid van websites van zorgverzekeraars
-de motie–Dijkstra over alternatieve therapieën
19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Euthanasie
-de motie–Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van der Staaij
over zorgvuldigheidseisen en vervolgbeslissingen
-de motie–Klijnsma over de wachttijd voor artsen
-de motie–Voortman over euthanasie uit het Wetboek van
Strafrecht
-de motie–Dijkstra over de capaciteit van de toetsingscommissies

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG

A
A
V

AANG
A
A

V
V
V
V
V
A
I

V
AANG
AANG
A

AANG = Aangehouden

32 647, nr. 10
32 647, nr. 11
32 647, nr. 12
32 647, nr. 13
33 000-XVI, nr. 51
Stemmingen
28 684, nr. 335
28 684, nr. 336
Stemmingen
33 169, nr. 1

-de motie–Dijkstra over knelpunten bij de wilsverklaring
-de motie–Smilde over ambulante euthanasieteams
-de motie–Van Gerven over de problematiek van mensen met een
stervenswens
-de motie–Van der Staaij/Wiegman-van Meppelen Scheppink
over de levenseindekliniek
-de motie-Dijkstra over een wilsverklaring eigen levenseinde
20. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat
over het wegpesten van homostellen
-de motie–Van Klaveren over anoniem aangifte doen
-de motie–Van Klaveren over uit huis zetten van daders

I
V
AANG
V
V

V
V

21. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EUvoorstellen ter herziening van de Europese wetgeving inzake
bescherming van persoonsgegevens (COM (2012) 10 en
COM (2012) 11)
De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste
Aldus besloten
commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te
verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten
vastleggen.

Stemmingen
22 112, nr. 1363

22. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de lijst
van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma
van de Europese Commissie
De Voorzitter: ik stel u voor conform het voorstel van de
vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te
stemmen met de lijst van prioritaire voorstellen onder de
aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te
worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Stemmingen
32 337

Aldus besloten

23. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet
justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de
mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te
verrichten
Wijzigingen aangegeven met *
*De Voorzitter: dhr. Dibi wenst zijn amendement op stuk
nummer 16 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee
instemt.

A = Aangenomen

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

********Stemming

32 337, nr. 15

Stemmingen
31 929

A = Aangenomen

artikel I, onderdelen A t/m B
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,I)
amendement Dibi (11,I)
amendement Bouwmeester/Berndsen (13,I)
onderdeel C
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,II)
onderdeel D
onderdeel Da
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,III)
onderdeel E
onderdeel F
artikel I
artikel II, onderdelen aA en A
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,IV)
amendement Dibi (11,II)
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,V)
amendement Bouwmeester/Berndsen (13,II)
onderdeel B
onderdelen C en D
artikel II
artikel III, onderdelen aA en A
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,VI)
amendement Dibi (11,III)
gewijzigd amendement Bouwmeester/Berndsen (18,VII)
amendement Bouwmeester/Berndsen (13,III)
onderdeel B
onderdelen C en D
artikel III
artikelen IV t/m VI
gewijzigd amendement Dibi (19) (invoegen artikel VIa)
artikel VII
beweegreden
wetsvoorstel

24. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de
Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen
-de motie–Van Toorenburg/Helder over een rechterlijke toets
vooraf
25. Stemmingen in verband met:
Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van
het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een
huisbezoek

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

V
V
V

V

A

I

U

AANG = Aangehouden

De Voorzitter: de fractie van de ChristenUnie verzoekt om
uitstel van de stemmingen bij punt 25 en 26.
Wijzigingen zijn aangegeven met *
* De Voorzitter: mw. Sterk wenst het amendement op stuk
nr. 13 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.
- artikel I, onderdeel A
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,I) (invoegen onderdeel
Aa)
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,II)
*Indien 14 verworpen:
- amendement Ortega-Martijn (22,I)
**-

nader gewijzigd amendement Karabulut (21,I)
nader gewijzigd amendement Karabulut (21,II)
amendement Hamer (12,I)
onderdeel B
onderdelen C en D
artikel I
artikel II, onderdeel A
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,III) (invoegen onderdeel
Aa)
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,IV)
*Indien 14 verworpen:
- amendement Ortega-Martijn (22,II)
**-

nader gewijzigd amendement Karabulut (21,III)
nader gewijzigd amendement Karabulut (21,IV)
amendement Hamer (12,II)
onderdeel B
onderdelen C en D
artikel II
artikel III, onderdelen A t/m C
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,V) (invoegen onderdeel
Ca)
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,VI)
*Indien 14 verworpen:
- amendement Ortega-Martijn (22,III)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,V)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,VI)
- onderdeel D

A = Aangenomen

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

-

amendement Hamer (12,III) (toevoegen onderdeel E)
artikel III
artikel IV, onderdeel 0A
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,VII) (invoegen
onderdeel 0AA)
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,VIII)
*Indien 14 verworpen:
- amendement Ortega-Martijn (22,IV)
**-

nader gewijzigd amendement Karabulut (21,VII)
nader gewijzigd amendement Karabulut (21,VIII)
amendement Hamer (12,IV)
onderdeel A
onderdelen B en C
artikel IV
artikel V, aanhef
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,IX)
*Indien 14 verworpen:
- amendement Ortega-Martijn (22, V)

*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,IX)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,X)
*Indien 21 verworpen:
- amendement Dijkgraaf (16,I)
*-

nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XI)
onderdeel A
amendement Hamer (12,V) (invoegen onderdeel Aa)
onderdeel B
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,X) (toevoegen
onderdeel C)
- artikel V
- artikel VI, aanhef
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,XI)
Indien 14 verworpen
*- amendement Ortega-Martijn (22,VI)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XII)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XIII)
* Indien 21 verworpen:
- amendement Dijkgraaf (16,II)

A = Aangenomen

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

*-

nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XIV)
onderdeel A
amendement Hamer (12,VI) (invoegen onderdeel Aa)
onderdeel B
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,XII) (toevoegen
onderdeel C)
- artikel VI
- artikel VIA, onderdeel A
*Indien 21 verworpen:
- amendement Dijkgraaf (16,III)
-

onderdeel B
amendement Hamer (12,VII) (toevoegen onderdeel C)
artikel VIA
artikel VII, aanhef
amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,XIII) (invoegen
onderdeel 0A)
- onderdeel A
- onderdeel B
- amendement Dijkstra/Koser Kaya (14,XIV)
*Indien 14 verworpen:
- amendement Ortega-Martijn (22, VII)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XV)
*- nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XVI)
*Indien 21 verworpen:
- amendement Dijkgraaf (16,IV)
*Stemmingen

31 929, nr. 17
31 929, nr. 18

A = Aangenomen

nader gewijzigd amendement Karabulut (21,XVII)
onderdeel C
amendement Hamer (12,VIII) (toevoegen onderdeel D)
artikel VII
artikel VIII
beweegreden
wetsvoorstel

26. Stemmingen over: moties ingediend bij een regeling in de
sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen
van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
-de motie–Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten
van de regeling
-de motie–Azmani/Sterk over het opstellen van een
uitvoeringsprotocol

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

U

AANG = Aangehouden

Stemmingen
33 001, nr. 5
33 001, nr. 6
33 001, nr. 7
33 001, nr. 8
33 001, nr. 9
33 001, nr. 10
33 001, nr. 11
33 001, nr. 12
33 001, nr. 13
33 001, nr. 14
33 001, nr. 15
(gewijzigd)
33 001, nr. 16
33 001, nr. 17
33 001, nr. 18
33 001, nr. 19
33 001, nr. 20

A = Aangenomen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de
staat van de Europese Unie
-de motie–Dijkhoff/Ormel ove r verlaging van de regeldruk
-de motie–Albayrak c.s. over geen voorstellen in strijd met de
grondrechten
-de motie–Albayrak c.s. over een grotere rol van het Europees
Parlement bij belangrijke besluitvorming van de Europese Raad
-de motie–Albayrak c.s. over de bestrijding van de
jeugdwerkloosheid
-de motie–Ormel over maatregelen tegen illegale migratie tussen
Turkije en Griekenland
-de motie–Ormel/Dijkhoff over monitoring van de rechtsstaat
-de motie–Ormel over Europese financiële bijdragen voor
Nederland
-de motie–Schouw c.s. over transparantie van het jaarverslag van
de Europese Rekenkamer
-de motie–Schouw c.s. over het beschikbaar stellen van zetels
voor EU-brede lijsten in 2014
-de motie–Schouw over communautaire besluitvorming
-de gewijzigde motie–El Fassed c.s. over de verenigbaarheid van
ACTA met de Europese verdragen
-de motie–El Fassed c.s. over een plan van aanpak tegen
voedselverspilling in Europa
-de motie–El Fassed over een scenario voor 100% hernieuwbare
energie
-de motie–Voordewind over een sobere EU-begroting
-de motie–Voordewind c.s. over een speciale EUvertegenwoordiger voor de mensenrechten
-de motie–Voordewind over prostitutiegerelateerde
mensenhandel

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

A
V
A
V
A
A
V
A
AANG
A
A
V
V
V
V
V

AANG = Aangehouden

