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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. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) ***I

Verslag: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 516, 23, 17

Diversen
Om procedurele redenen wordt de volgende overweging in de slotakte opgenomen:
"Gezien de urgentie die voortvloeit uit de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, 
is het passend dat wordt voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken als bedoeld in 
artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Unie, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie."

2. Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd 
Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd 
Koninkrijk in wateren van de Unie ***I

Verslag: Chris Davies (A9-0014/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 574, 24, 2

Diversen
Om procedurele redenen wordt de volgende overweging in de slotakte opgenomen:
"Gezien de urgentie die voortvloeit uit de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, 
is het passend dat wordt voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken als bedoeld in 
artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Unie, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie."

3. Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in 
verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie ***

Aanbeveling: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: 
goedkeuringsprocedure

HS + 543, 30, 46
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4. Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 
2019/502 ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: voorstel 
van de Commissie

HS + 618, 0, 6

Diversen
Om procedurele redenen wordt de volgende overweging in de slotakte opgenomen:
"Gezien de urgentie die voortvloeit uit de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, 
is het passend dat wordt voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken als bedoeld in 
artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Unie, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie."


