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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. Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn 

voornemen uit de Europese Unie te treden 

Ontwerpresoluties: B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijk ontwerpresolutie RC-B8-0237/2017  

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

§ 6 18 EFDD HS - 73, 537, 74 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 524, 138, 32 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 9 3 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 513, 129, 53 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 562, 70, 68 

na § 11 13 EFDD HS - 68, 551, 80 

14 EFDD HS - 70, 605, 24 

§ 12 4 EFDD  -  

na § 13 16 EFDD AN - 119, 539, 42 

17 EFDD HS - 133, 531, 36 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 555, 131, 16 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 18 8 EFDD HS - 137, 524, 38 

§ 19 12 EFDD HS - 62, 602, 35 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS + 580, 92, 29 

na § 20 20 EFDD HS - 172, 499, 26 

11 EFDD HS - 139, 496, 62 

10 EFDD HS - 120, 542, 37 

na § 21 9 EFDD HS - 66, 589, 47 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 525, 128, 47 

2 +  

§ 27 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 566, 125, 9 

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 555, 118, 29 

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 579, 104, 19 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 35 15 EFDD HS - 90, 524, 88 

19 EFDD HS - 102, 522, 76 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw I § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 574, 104, 24 

2/HS + 526, 115, 50 

3 +  

overw M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw N 1= 

5= 

ECR 

meer dan 38 

leden 

HS - 209, 440, 48 

6 meer dan 38 

leden 

 -  

overw P 2 EFDD  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw P 7 EFDD HS - 69, 601, 31 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 516, 133, 50 

Ontwerpresolutie B8-0237/2017  

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

§ 9 2 EFDD  ↓  

§ 12 3 EFDD  ↓  

overw P 1 EFDD  ↓  

stemming: resolutie (als geheel) HS ↓  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0241/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0242/2017  ECR  ↓  

B8-0243/2017  EFDD HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: RC-B8-0237/2017: eindstemming 

EFDD: RC-B8-0237/2017: amendementen:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

§§ 6, 9 (2e deel), 11 (2e deel), 17 (2e deel), 25 (1e deel), 28 (2e deel), 31 (2e deel), 

overweging I (1e en 2e deel), eindstemming, B8-0243/2017: eindstemming 

ECR: RC-B8-0237/2017: amendement 1, eindstemming, B8-0237/2017: eindstemming 
 

Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: §§ 7, 23 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

overweging B 

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

2e deel deze woorden 

 
overweging M 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en wel op niet-ordelijke wijze" 

2e deel deze woorden 
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§ 9 

1e deel "spreekt de hoop uit dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onder deze 

omstandigheden een toekomstige relatie kunnen uitwerken die billijk, zo eng als 

mogelijk, en wat rechten en plichten betreft evenwichtig is;" 

2e deel "betreurt het besluit van de regering van het Verenigd Koninkrijk om geen deel uit te 

maken van de interne markt, de Europese Economische Ruimte of de douane-unie; 

is van oordeel dat een land dat zich uit de Unie terugtrekt niet dezelfde voordelen 

kan genieten als een lidstaat van de Europese Unie, en kondigt dan ook aan dat het 

niet zal instemmen met enig akkoord dat met dit principe in tegenspraak is;" 

 
§ 11 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "als daarna" 

2e deel deze woorden 

 
§ 17 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "aanwijzing van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie als de instantie die bevoegd is voor de interpretatie en 

tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 24 

1e deel "beklemtoont dat een toekomstig akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd 

Koninkrijk alleen mogelijk is indien het Verenigd Koninkrijk de normen die 

voortvloeien uit internationale verplichtingen, met inbegrip van mensenrechten," en 

"in acht blijft nemen" 

2e deel "en zoals vastgesteld in de wetgeving en het beleid van de Unie op onder andere de 

gebieden milieu, klimaatverandering, bestrijding van belastingontduiking en -

ontwijking, eerlijke concurrentie, handel en sociale rechten, in het bijzonder 

maatregelen tegen sociale dumping" 

 
§ 25 

1e deel "zal niet instemmen met een toekomstig akkoord tussen de Europese Unie en het 

Verenigd Koninkrijk met fragmentarische of sectorale bepalingen, waaronder met 

betrekking tot financiële diensten, die in het Verenigd Koninkrijk gevestigde 

ondernemingen preferentiële toegang tot de interne markt en/of de douane-unie 

geven;" 

2e deel "beklemtoont dat het Verenigd Koninkrijk na zijn terugtrekking onder de regeling 

voor derde landen zoals bedoeld in de Uniewetgeving zal vallen;" 

 
§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de integriteit van de rechtsorde van de Europese 

Unie wordt geëerbiedigd en het Hof van Justitie van de Europese Unie 

verantwoordelijk is voor de beslechting van juridische geschillen;" 

2e deel deze woorden 
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§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "niet" en "maar dat de gevolgen van de 

terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk via de jaarlijkse begrotingsprocedure 

moeten worden opgevangen" 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

overweging P 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de routekaart van Bratislava" en "en de voorstellen 

van de groep op hoog niveau Eigen Middelen van 17 januari 2017" 

2e deel "de routekaart van Bratislava" 

3e deel "en de voorstellen van de groep op hoog niveau Eigen Middelen van 17 januari 

2017" 

 
§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "de huidige Unie middels" en "moeten versterken" 

2e deel deze woorden 

 

EFDD, GUE/NGL: 

overweging I 

1e deel "overwegende dat voortzetting van het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk 

van de interne markt, de Europese Economische Ruimte en/of de douane-unie zowel 

voor het Verenigd Koninkrijk, als voor de EU-27 overigens de beste oplossing zou 

zijn geweest;" 

2e deel "overwegende dat dit niet mogelijk is zolang" 

3e deel "de regering van het Verenigd Koninkrijk haar bezwaren tegen de vier vrijheden en 

de jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese Unie handhaaft, weigert een 

algemene bijdrage aan de begroting van de Unie te leveren en haar eigen 

handelsbeleid wenst te voeren;" 
 

Diversen 

Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, is medeondertekenaar van ontwerpresolutie 

B8-0241/2017. 

Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Nedzhmi Ali en Iskra Mihaylova zijn niet langer 

medeondertekenaars van amendement 5. 
 

 

2. Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I 

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 626, 27, 26 
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3. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake 

gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden 

met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** 

Aanbeveling: Pavel Svoboda (A8-0076/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 598, 35, 59 

 

 

 

4. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake 

gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met 

justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** 

Aanbeveling: Pavel Svoboda (A8-0078/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 603, 34, 61 

 

 

 

5. Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het 

Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië * 

Verslag: Nuno Melo (A8-0073/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 620, 64, 10 

 

  



P8_PV(2017)04-05(VOT)_NL.docx 9 PE 603.171 

6. Medische hulpmiddelen ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Glenis Willmott (A8-0068/2017) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de Raad 

1 = 

2 = 

EFDD 

ENF 

HS 

HS 

- 66, 635, 2 

Goedgekeurd 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D, ALDE: amendementen 1, 2 
 

7. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Peter Liese (A8-0069/2017) (gekwalificeerde meerderheid) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de Raad 

1 EFDD HS - 59, 635, 9 

Goedgekeurd 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D, ALDE: amendement 1 
 

 

8. Geldmarktfondsen ***I 

Verslag: Neena Gill (A8-0041/2015) 

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

opmerkingen 

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

Voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

13 EFDD  -  

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 12 commissie HS + 514, 179, 9 
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

ontwerp van wetgevingshandeling * 

Tekst als geheel 12 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

*een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om over 

te gaan tot de stemming over het amendement op het ontwerp van wetgevingshandeling. Het 

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4, van het Reglement). 
 

Diversen 

Het verslag werd op 29 april 2015 naar de commissie terugverwezen voor interinstitutionele 

onderhandelingen. 
 

 

9. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek 

worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I 

Verslag: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 11 commissie HS + 517, 109, 71 

ontwerp van wetgevingshandeling * 

Tekst als geheel 11 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

*een fractie of een aantal leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen voorstellen om over 

te gaan tot de stemming over het amendement op het ontwerp van wetgevingshandeling. Het 

Parlement stemt over dit mogelijke voorstel (artikel 59, leden 3 en 4, van het Reglement). 
 

Diversen 

Het verslag werd op 15 september 2016 naar de commissie terugverwezen voor interinstitutionele 

onderhandelingen. 
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10. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** 

Aanbeveling: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017) (gekwalificeerde meerderheid) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 473, 172, 54 

 

 

 

11. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) 

Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017) 

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

opmerkingen 

§ 1 1 + 2 Verts/ALE HS - 174, 314, 212 

§ 2 3S Verts/ALE HS - 202, 479, 16 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 470, 166, 66 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3 
 

 

12. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven 

Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 549, 61, 84 
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13. Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - 

Europees Parlement 

Verslag: Richard Ashworth (A8-0156/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 3 EFDD  -  

26 ECR  +  

§ 3 4 EFDD  -  

§ 4 33 ENF HS - 99, 592, 10 

§ 5 34 ENF  -  

§ 6 5 EFDD HS - 123, 557, 19 

§ 13 29 S&D  -  

§ 21 6 EFDD  -  

§ 27 7 EFDD  -  

§ 30 8 EFDD  -  

§ 33 30 S&D  +  

31 S&D  +  

32 S&D  +  

na § 33 14 GUE/NGL HS + 461, 202, 36 

§ 34 15 GUE/NGL  -  

na § 34 16 GUE/NGL  -  

artikel 36 - alinea 1 bis 35 ENF  -  

§ 37 1 Verts/ALE HS - 273, 415, 13 

9 EFDD  -  

17 GUE/NGL  -  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

3 +  

4/ES + 439, 258, 2 

5/ES + 418, 265, 13 

6 +  

na § 37 10 EFDD HS - 153, 528, 16 

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 470, 209, 13 

§ 41 - alinea 1 bis 36 ENF  -  

§ 43 18 GUE/NGL  -  

§ 44 37 ENF  -  

na § 45 27 ECR  +  

§ 46 38 ENF  -  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 47 19 GUE/NGL ES - 314, 355, 29 

20 GUE/NGL  +  

21 GUE/NGL  -  

§ 49 22 GUE/NGL HS - 103, 553, 47 

na § 49 23 GUE/NGL HS - 305, 340, 56 

24 GUE/NGL  -  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 51 25 GUE/NGL  -  

voor § 52 28 ECR ES - 274, 381, 44 

§ 52 - alinea 1 bis 39 ENF HS - 145, 518, 35 

§ 53 11 EFDD  -  

§ 54 12 EFDD HS - 101, 574, 21 

§ 56 - alinea 1 bis 40 ENF HS - 115, 547, 36 

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 489, 157, 51 

§ 59 - alinea 1 bis 41 ENF  -  

§ 61 2= 

13= 

EFDD 

EFDD 

HS - 118, 568, 13 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 525, 129, 42 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendement 1 

EFDD: amendementen 2, 5, 10, 12 

ECR: § 58 

ENF: amendementen 33, 39, 40 

GUE/NGL: amendementen 14, 22, 23 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 41, 58 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 37 

1e deel "verzoekt de secretaris-generaal, ter voorbereiding van de negende zittingsperiode, 

aan het Bureau een nauwkeuriger lijst te verstrekken van uitgaven die onder de 

vergoeding voor algemene uitgaven vallen," 

2e deel "en herinnert aan het beginsel van onafhankelijkheid van het mandaat; benadrukt dat 

de leden hun uitgaven in het kader van de vergoeding voor algemene uitgaven op 

hun persoonlijke webpagina's bekend kunnen maken;" 

3e deel "herhaalt zijn oproep tot meer transparantie" 

4e deel "met betrekking tot de vergoeding voor algemene uitgaven, voortbouwend op goede 

praktijken van nationale delegaties in het Parlement en de lidstaten;" 

5e deel "is van mening dat de leden ook links op de website van het Parlement moeten 

kunnen aanbrengen naar plaatsen waar zij momenteel hun uitgaven bekend maken;" 

6e deel "herhaalt dat voor meer transparantie inzake de vergoeding voor algemene uitgaven 

geen extra personeel van de administratie van het Parlement vereist is;" 
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§ 47 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "van GPM's" (eerste keer in de Engelse versie) 

2e deel deze woorden 
 

Diversen 

overweging G wordt als volgt gelezen: 

"overwegende dat uit het verslag van het Europees Parlement getiteld "Vrouwen bij het Europees 

Parlement", dat op 8 maart 2017 werd uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale 

Vrouwendag, naar voren komt dat er sprake is van een genderongelijkheid op leidinggevende 

posten bij het Europees Parlement, aangezien 83,3 % van de adjunct-secretarissen-generaal en de 

directeuren-generaal bij het Parlement man is en 16,7 % vrouw, 70,2 % van de directeuren bij het 

Parlement man is en 29,8 % vrouw, en 65,9 % van de afdelingshoofden bij het Parlement man is 

en 34,1 % vrouw;" 

Erratum: alle talenversies 
 

 

14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor 

de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning 

van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal 

Verslag: Jens Geier (A8-0155/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 671, 16, 4 

 

 

 

15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief 

van de Commissie 

Verslag: Victor Negrescu (A8-0157/2017) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 579, 104, 16 

 

 

 

16. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal 

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de 
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uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 681, 11, 3 

 

 

17. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland * 

Verslag: Claude Moraes (A8-0089/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: ontwerp 

van de Raad 

HS + 593, 78, 22 

 

 

18. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, 

Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België * 

Verslag: Judith Sargentini (A8-0091/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: ontwerp 

van de Raad 

HS + 595, 78, 22 

 

 

 

19. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, 

Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, 

Malta, Roemenië en Finland * 

Verslag: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: ontwerp 

van de Raad 

HS + 592, 78, 21 
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20. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, 

Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije * 

Verslag: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: ontwerp 

van de Raad 

HS + 602, 75, 22 

 

 

 

 

21. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus 

en Estland * 

Verslag: Maria Grapini (A8-0090/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: ontwerp 

van de Raad 

HS + 599, 75, 22 
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22. Genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 

Ontwerpresolutie: B8-0236/2017 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0236/2017  

(Commissie ENVI) 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 426, 230, 38 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF, Verts/ALE: eindstemming 
 

 

 

23. Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe 

optreden van de EU 

Verslag: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 324, 363, 6 

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 333, 310, 46 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

§ 23 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en om de definitie van vluchtelingen uit te breiden 

zodat ook zij die gedwongen zijn ontheemd door extreme armoede, 

klimaatverandering of natuurrampen hieronder vallen;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 59 

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

2e deel deze woorden 

 


