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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. Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de 

EU ***I 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 608, 13, 24 

 

 

2. Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid 

zijn van de Europese Unie ***I 

Verslag: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 621, 12, 24 

 

 

3. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en 

Liberia *** 

Aanbeveling: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en 

Mauritanië vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** 

Aanbeveling: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 585, 41, 41 
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5. Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal 

satellietnavigatiesysteem (GNSS) *** 

Aanbeveling: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: goedkeuring HS + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 

2014-2020 

Verslag: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en 

buitenlandse directe investeringen ***I 

Verslag: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

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

opmerkingen 

gehele tekst  

bloc nr. 1 

29 commissie  +  

bloc nr. 2 1-28 commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 563, 39, 82 
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8. Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU 

Verslag: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

e

n

z

. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 16 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 624, 54, 7 

2/HS + 518, 156, 9 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 46 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 53 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 68 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 553, 63, 49 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: § 16 
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Verzoeken om aparte stemming 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

EFDD: 

§ 68 

1e deel "herinnert eraan dat de sociale en economische ontwikkeling van berggebieden, die 

in sommige lidstaten ook afgelegen gebieden zijn, afhangt van verkeersverbindingen 

tussen deze en de andere gebieden in een bepaalde lidstaat of grensoverschrijdende 

regio's;" 

2e deel "verzoekt de nationale autoriteiten om in samenwerking met de Commissie de 

tenuitvoerlegging van projecten voor vervoersconnectiviteit van berggebieden met 

nationale en trans-Europese hoofdverkeerswegen en vervoerscorridors, met name de 

vervoersinfrastructuur van TEN-T, te vergemakkelijken door gebruik te maken van 

verschillende EU-fondsen en financiële instrumenten, waaronder EIB-

investeringen;" 

 
PPE: 

§ 53 

1e deel "benadrukt dat de emblematische diersoorten van het hooggebergte die kunnen leven 

op grensoverschrijdende bergketens, zoals berggeiten, steenbokken, grote 

roofvogels, beren, wolven en lynxen, op Europees niveau moeten worden 

beschermd; verzoekt de Commissie en de lidstaten een plan op te stellen voor de 

bescherming en herinvoering van emblematische soorten van het hooggebergte;" 

2e deel "veroordeelt de massale en willekeurige slachtingen van deze soorten in bepaalde 

lidstaten, die worden uitgevoerd door de overheid tijdens de verspreiding van 

ziekten binnen bepaalde groepen wilde dieren, of door landbouwers die gekant zijn 

tegen de aanwezigheid of herinvoering van bepaalde soorten;" 

 
ECR: 

§ 16 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "in de EU-strategie voor het Donaugebied" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "en dat wind- en zonne-energiecentrales het 

landschap zouden kunnen schaden" 

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1e deel Gehele tekst zonder de woorden "pleit voor de ontwikkeling van vrijwilligerswerk 

voor de verlening van openbare diensten" 

2e deel deze woorden 

 


