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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. Uitvoering van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging 

van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en 

staal *** 

Aanbeveling: Jean Arthuis (A8-0034/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 538, 89, 60 

 

 

2. Overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse 

administratieve bijstand in douanezaken *** 

Aanbeveling: Daniel Caspary (A8-0029/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: 

goedkeuring 

HS + 607, 38, 33 

 

 

3. Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen 

Verslag: István Ujhelyi (A8-0036/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 633, 43, 11 

 

 

4. Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ***I 

Verslag: Lucy Anderson (A8-0315/2017) 

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

opmerkingen 

voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

96 EFDD  -  

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 95 commissie HS + 604, 80, 12 

 

 

5. Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde 

wegvoertuigen en rijbewijzen ***I 

Verslag: Peter Lundgren (A8-0321/2017) 

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

opmerkingen 

voorlopig akkoord 

voorlopig akkoord 41 commissie HS + 604, 80, 7 

 

 

6. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Instelling van een 

industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning 

van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-

industrie van de EU ***I 

Verslag: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: besluit om 

interinstitutionele 

onderhandelingen te 

beginnen 

HS + 471, 195, 24 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: eindstemming 
 

Diversen 

Het verzoek om het besluit in stemming te brengen werd ingediend door de GUE/NGL-Fractie en 

de Verts/ALE-Fractie (overeenkomstig artikel 69 quater van het Reglement). 
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7. Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU 

Verslag: Eleonora Forenza en Malin Björk (A8-0023/2018) 

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

opmerkingen 

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 486, 133, 59 

overw AE § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 367, 260, 60 

overw AI § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 374, 232, 84 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 512, 107, 68 

 

Verzoeken om aparte stemming 

meer dan 76 leden: overwegingen AE, AI, § 14 
 

 

8. Achterstandsregio's in de EU 

Verslag: Michela Giuffrida (A8-0046/2018) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: resolutie 

(als geheel) 

HS + 488, 90, 114 

 

 

9. De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-

overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering 

Verslag: Ángela Vallina (A8-0045/2018) 

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

opmerkingen 

§ 4 1 meer dan 

76 leden 

HS - 330, 352, 9 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 513, 70, 96 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: amendement 1 

 


