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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 

 



P8_PV(2017)11-14(VOT)_NL.docx 2 PE 613.721 

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

globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva 

Verslag: Daniele Viotti (A8-0346/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 579, 79, 15 

 

 

2. Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU 

Verslag: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 593, 39, 53 

 

 

3. Territoriale typologieën ***I 

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 1 commissie HS + 639, 37, 6 

 

 

 

4. Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I 

Verslag: Gesine Meissner (A8-0338/2016) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 131 commissie HS + 609, 32, 44 
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5. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 

handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I 

Verslag: Olga Sehnalová (A8-0077/2017) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 151 commissie HS + 591, 80, 15 

ontwerp van wetgevingshandeling 

gehele tekst 151PC commissie  ↓  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1-16 

18-65 

66PC 

67PC 

68-133 

137-

150 

commissie  ↓  

artikel 8, § 2, letter g 151PC commissie  ↓  

66PC = 

153 = 

commissie 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 8, § 2, letter l 156 EFDD  ↓  

151PC commissie  ↓  

66PC = 

154 = 

commissie 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 8, § 2, letter n 151PC commissie  ↓  

66PC = 

157 = 

commissie 

EFDD 

 ↓  

artikel 8, § 2, letter o 151PC commissie  ↓  

66PC = 

158 = 

commissie 

EFDD 

 ↓  

artikel 9, na § 1 67PC = 

155 = 

commissie 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 9, § 4, letter g, 

sub i 

151PC Verts/ALE as ↓  

artikel 9, § 4, letter g, 151PC Verts/ALE so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na punt iii 
1 ↓  

2 ↓  

artikel 35, § 4 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 47, titel 151PC commissie  ↓  

134 = 

159 = 

commissie 

EFDD 

 ↓  

artikel 47, § 1, 

inleidend gedeelte 

151PC commissie  ↓  

135 = 

160 = 

commissie 

EFDD 

 ↓  

artikel 47, na § 1 151PC commissie  ↓  

136 = 

161 = 

commissie 

EFDD 

 ↓  

overw 12 17 = 

152 = 

commissie 

Verts/ALE 

 ↓  

151PC commissie  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS ↓  

 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: amendement 151, artikel 9, § 4, letter g, sub i 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

amendement 151, artikel 9, § 4, letter g, na punt iii 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "derde partij of een andere"  

2e deel deze woorden  

 
amendement 35, § 4 (voorstel van de Commissie) 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "of andere actie te ondernemen"  

2e deel deze woorden 
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6. De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische 

veranderingen aan te pakken 

Verslag: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 506, 103, 77 

 

 

 

7. Actieplan voor financiële retaildiensten 

Verslag: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 489, 126, 64 

 


