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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. Uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresoluties: B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016  

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

§ 1 17 PPE ES - 295, 326, 27 

14 GUE/NGL  -  

27 Verts/ALE ES + 324, 258, 79 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS ↓  

2 ↓  

3 ↓  

na § 1 15 GUE/NGL HS - 240, 369, 55 

§ 2 4 ENF HS - 73, 531, 53 

28 Verts/ALE so   

1 -  

2 -  

18 PPE ES - 305, 328, 27 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 469, 129, 67 

§ 3 19 PPE  +  

29 Verts/ALE  Ing.  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS ↓  

2/HS ↓  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 5 ENF  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 605, 33, 32 

§ 5 6 ENF  -  

30 Verts/ALE  -  

20 PPE  +  

26 GUE/NGL  ↓  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

na § 5 7 ENF  -  

§ 7 11 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 7 21 PPE  -  

§ 9 8 ENF  -  

12 EFDD  -  

31 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 9 23 PPE ES - 281, 311, 74 

§ 10 24 PPE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 352, 263, 47 

§ 11 32 Verts/ALE  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 332, 295, 41 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 265, 375, 30 

na § 12 16 GUE/NGL  -  

§ 13 33S Verts/ALE  -  

9 ENF  -  

13 EFDD  -  

25 PPE  +  

§ 14 10 ENF HS - 108, 480, 72 

1= 

3= 

ALDE  

S&D 

ES - 248, 364, 60 

34 Verts/ALE ES + 372, 255, 39 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 395, 200, 71 

Ontwerpresolutie B8-0839/2016  

(ENF) 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0840/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2016  ECR  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: B8-0838/2016: amendementen 4, 10, § 2 (3e deel), eindstemming; B8-0839/2016: 

eindstemming 

GUE/NGL: B8-0838/2016: amendement 15 

EFDD: B8-0838/2016: §§ 3, 4, eindstemming; B8-839/2016: § 1 (1e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: §§ 7, 9, 10, 11, 12 

PPE: §§ 10, 11, 12 
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Verzoeken om stemming in onderdelen 

B8-0838/2016   
Verts/ALE: 

amendement 28 

1e deel "benadrukt dat dit een kritiek moment voor de EU is: de belangen en verwachtingen 

van de burgers van de Unie moeten opnieuw centraal komen te staan in het debat  en 

het Europese project moet opnieuw worden aangezwengeld door middel van een 

globale strategie die gericht is op het overwinnen van economische crises en 

toenemende ongelijkheden alsook door de noodzakelijke veranderingen in het 

democratisch beheer van de Europese instellingen door te voeren;"  

2e deel "benadrukt dat uitgebreide inspanningen moeten worden geleverd opdat burgers 

kunnen deelnemen aan de formulering van deze aanzwengeling;" 

 
ENF: 

§ 2 

1e deel "benadrukt dat dit een kritiek moment voor de EU is: de belangen en verwachtingen 

van de burgers van de Unie moeten opnieuw centraal komen te staan in het debat" 

zonder de woorden: "van de Unie" 

2e deel deze woorden 

3e deel "het Europese project moet nu opnieuw worden aangezwengeld;" 

 
PPE: 

§ 5 

1e deel gehele tekst zonder het woord: "onverwijld" 

2e deel dit woord 

 
ENF, PPE, EFDD: 

§ 1 

1e deel "neemt kennis van de wens van de burgers van het Verenigd Koninkrijk om de EU te 

verlaten;  wijst erop dat de door de bevolking geuite wil volledig geëerbiedigd dient 

te worden," 

2e deel "allereerst door de onmiddellijke inwerkingstelling van artikel 50 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU);" zonder het woord "onmiddellijke" 

3e deel "onmiddellijke" 

 
ENF, PPE: 

§ 3 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "snelle en" 

2e deel deze woorden 

  

B8-0839/2016 
ENF: 

§ 2 

1e deel "dringt er bij de minister-president van het VK op aan om, met inachtneming van de 

uitkomst van het referendum, de procedure krachtens artikel 50 VEU in gang te 

zetten"  

2e deel "teneinde zo snel mogelijk een einde te maken aan de onrust op de markten;" 

 
  
 

Diversen 

De amendementen 2 en 22 werden ingetrokken. 

 


