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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. Protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen 

de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië) *** 

Aanbeveling: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Bosnië en Herzegovina 

(toetreding van Kroatië) *** 

Aanbeveling: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende extra voorschriften met 

betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa 

*** 

Aanbeveling: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen 

(ICAC) 

Aanbeveling: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 617, 57, 5 
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5. Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 

Verslag: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 570, 70, 36 

 

 

6. Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - 

Fraudebestrijding 

Verslag: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 6 5 S&D  +  

§ 20 10 S&D ES - 290, 355, 33 

na § 20 11 S&D ES + 373, 246, 58 

§ 25 12 S&D ES + 330, 323, 23 

§ 35 6 S&D  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

na § 50 3 EFDD  -  

§ 51 13 S&D ES + 361, 286, 25 

na § 53 4 EFDD  +  

§ 56 14 S&D ES - 240, 404, 33 

§ 69 7 S&D  +  

§ 71 15 S&D  -  

§ 72 1 Verts/ALE  +  

na § 72 2 Verts/ALE  +  

§ 85 8 S&D ES - 299, 355, 24 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw F 9 S&D ES + 371, 279, 27 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 553, 67, 56 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

S&D: 

§ 35 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met het grootste aantal gemelde 

onregelmatigheden – Roemenië, Italië, Spanje, Polen, Hongarije, Portugal en 

Litouwen – " 

2e deel deze woorden 
 

 

7. Hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid 

Verslag: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 36 2 meer dan 

76 leden 

 +  

§ 65 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 75 3 meer dan 

76 leden 

ES - 230, 435, 5 

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 115 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 117 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 321, 333, 16 

§ 119 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw AI 1 meer dan 

76 leden 

 +  

overw D § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2/ES + 372, 295, 8 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 623, 33, 20 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 

76 leden 

§§ 65, 79, 115, 117 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

meer dan 76 leden 

overw D 

1e deel "overwegende dat uit recente studies blijkt dat er voor de productie van één kilo 

voedsel gemiddeld 4,5 kilo CO2 in de atmosfeer terechtkomt; overwegende dat de 

circa 89 megaton voedsel die in Europa wordt verspild 170 megaton CO2-equivalent 

per jaar veroorzaakt, waarvan 59 megaton CO2-eq./jaar in de 

voedingsmiddelenindustrie, 78 megaton CO2-eq./jaar in de huishoudelijke 

consumptie en 33 megaton CO2-eq./jaar elders; overwegende dat de productie van 

de 30 % voedsel die niet wordt geconsumeerd er verantwoordelijk voor is dat het 

gebruik van watervoorraden voor irrigatiedoeleinden met een bijkomende 50 % 

stijgt," 

2e deel "en dat er voor de productie van 1 kg rundvlees tussen 5 en 10 ton water nodig is;" 

 
§ 119 

1e deel "heeft er goede hoop op dat de aanlandingsverplichting in het GVB, die momenteel 

geleidelijk wordt ingevoerd, zal leiden tot meer selectieve vistuigen en vispraktijken 

en uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat er minder vis wordt teruggegooid;" 

2e deel "merkt echter op dat de aanlandingsverplichting niet voor alle vis geldt en dat er 

daarom verdere maatregelen nodig zijn;" 
 

 

8. Evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als 

instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden 

Verslag: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 468, 89, 82 

 


