
 

P8_PV(2015)07-07(VOT)_NL.doc 1 PE 564.810 

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. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Michelle Jakobsen 

Verslag: Igor Šoltes (A8-0198/2015) (geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  + 558, 30, 108 

 

 

2. Handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor 

het handelsverkeer ***I 

Verslag: Jiří Maštálka (A8-0203/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 633, 58, 14 

 

 

3. Bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen ***I 

Verslag: Jiří Maštálka (A8-0202/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 671, 27, 7 

 

 

4. Vangstmogelijkheden in de wateren van de EU voor vissersvaartuigen die de vlag 

van Venezuela voeren voor de kust van Frans-Guyana *** 

Aanbeveling: João Ferreira (A8-0195/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 651, 18, 42 
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5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015: overschot van 2014 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 590, 90, 29 

 

 

6. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015: terbeschikkingstelling van middelen 

uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 605, 50, 55 

 

 

7. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: 

overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 667, 31, 11 

 

 

8. Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa 

Verslag: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 592, 62, 52 
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9. Verlenging van de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en 

andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect  

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

goedkeuring zonder stemming 

 

 

10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 545, 122, 42 

 

 

11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015: ingaan op migratiedruk 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 592, 75, 41 

 

 

12. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket 

Verslag: James Nicholson (A8-0187/2015) 

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

opmerkingen 

§ 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 344, 321, 41 

§ 10 § oorspronkelijke 

tekst 

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

opmerkingen 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

HS - 284, 415, 11 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 321, 369, 17 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 500, 192, 15 

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 316, 295, 100 

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 556, 106, 46 

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 491, 195, 23 

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510, 154, 44 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: §§ 22, 66, 69 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 6, 9, 10, 15, 24, 26, 36, 47, 53, 54, 62, 66, 68, 69, 72, overw J 

ECR: §§ 9, 10, 24, 26 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 70 

1ste deel: "verzoekt de Commissie ... melkprijzen en productiekosten te volgen," 

2de deel: "op basis waarvan aanbodbeheersinstrumenten ... wanneer de index zich herstelt;" 
 

 

13. De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-

private initiatieven 

Verslag: Jan Zahradil (A8-0182/2015) 

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

opmerkingen 

alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 GUE/NGL  -  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 376, 318, 11 

stemming: ontwerpresolutie (als geheel)  

(Commissie INTA) 

HS + 530, 153, 10 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 9 

1ste deel: "herinnert eraan dat er een aantal ... risico's en verantwoordelijkheden ervan delen;" 

2de deel: "wijst er voorts op dat adequate risicodeling ... en levensvatbaarheid ervan te 

waarborgen;" 
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14. De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007 

Verslag: Nuno Melo (A8-0170/2015) 

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

opmerkingen 

§ 18 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 598, 53, 41 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 18, 59, 60 

 


