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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. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland * 

Verslag: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 590, 35, 74 

 

 

2. Het vermoeden van onschuld en het recht om in strafprocedures bij het 

proces aanwezig te zijn ***I 

Verslag: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

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

opmerkingen 

Gehele tekst - bloc nr. 

1 

52 commissie  +  

Bloc nr. 2 1-51 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 577, 48, 86 

 

 

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen ***I 

Verslag: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

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

opmerkingen 

Gehele tekst - bloc nr. 

1 

158 commissie  +  

Bloc nr. 2 1-157 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 606, 53, 50 
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4. Gastoestellen ***I 

Verslag: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

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

opmerkingen 

Gehele tekst - bloc nr. 

1 

203 commissie  +  

Bloc nr. 2 1-202 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 629, 63, 16 

 

 

5. Kabelbaaninstallaties ***I 

Verslag: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

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

opmerkingen 

Gehele tekst - bloc nr. 

1 

148 commissie  +  

Bloc nr. 2 1-147 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 639, 69, 2 

 

6. Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening betreffende een schema van 

algemene tariefpreferenties 

Ontwerpresolutie: B8-0044/2016 (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de 
ontwerpresolutie) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

stemming: resolutie (als geheel) HS - 125, 530, 53 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: eindstemming 
 



P8_PV(2016)01-20(VOT)_NL.doc 4 PE 576.419 

7. Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening wat bijzondere samenstellings- 

en informatievoorschriften voor bewerkte levensmiddelen op basis van 

granen en babyvoeding betreft 

Ontwerpresolutie: B8-0067/2016 (gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de 
ontwerpresolutie) 

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

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0067/2016  

(commissie ENVI) 

Na artikel 4 2 Verts/ALE HS + 352, 276, 73 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 212, 456, 31 

§ 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 8 3 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

Overweging C 1 Verts/ALE HS + 355, 308, 44 

Overweging E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

Overweging F § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

Overweging G § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

Overweging J § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 393, 305, 12 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, eindstemming 
 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, overwegingen G, J 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 8 

1e deel: "verzoekt de Commissie de goedkeuring van deze gedelegeerde handeling uit te 

stellen totdat zijn eigen verslag over peutervoeding is gepubliceerd en de EFSA haar 

onderzoek heeft gepubliceerd met betrekking tot het bewijs omtrent suiker en de 

vroege introductie van bewerkte levensmiddelen in het licht van de aanbevelingen 

voor optimale zuigelingen- en peutervoeding," 

2e deel "met name het ondermijnen van borstvoeding en de verergering van zwaarlijvigheid 

onder kinderen;" 

 
overweging E 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "dat zuigelingen de eerste zes maanden van hun 

leven uitsluitend borstvoeding krijgen en" 

2e deel deze woorden 

 
overweging F 

1e deel "overwegende dat alle lidstaten de Internationale Code voor het op de markt brengen 

van vervangingsmiddelen voor moedermelk van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO) van 1981 (de "Internationale Code") en de zestien daaropvolgende relevante 

resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering hebben bekrachtigd," 

2e deel "die moeten verzekeren dat alle ouders en verzorgers objectief en echt onafhankelijk 

worden voorgelicht, belemmeringen voor borstvoeding worden weggenomen en 

vervangingsmiddelen voor moedermelk, waar nodig, veilig worden gebruikt;" 
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8. Vredesproces in Colombia 

Ontwerpresoluties: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-

0061/2016, B8-0062/2016 

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

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Diversen 

Igor Šoltes (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-

0041/2016.  

 
 


