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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
LD lage drempel (1/20 van de leden)
MD middelhoge drempel (1/10 van de leden)
HD hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019: overschot van 2018

Verslag: John Howarth (A9-0005/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 601, 40, 12

2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële 
programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en 
Erasmus+

Verslag: John Howarth (A9-0004/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 614, 69, 10

3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

Verslag: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (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 + 645, 18, 30

4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

Verslag: John Howarth (A9-0006/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 649, 19, 30
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5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de 
Commissie

Verslag: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (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 + 580, 61, 67

6. De terugtrekking van het VK uit de EU

Ontwerpresoluties: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 541, 149, 11

so

1/HS + 504, 167, 28

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

overw A § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

overw D § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw K § oorspronkelijke 
tekst

as +

overw N § oorspronkelijke 
tekst

as +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 544, 126, 38

Ontwerpresolutie B9-0039/2019
(ID)

stemming: resolutie (als geheel) ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 4 (2e deel), 12 (1e deel); eindstemming (B9-0038/2019)

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overweging K
ID: §§ 17, 20; overweging N

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 12
1e deel “benadrukt dat, mocht het VK zich zonder een akkoord uit de EU terug te trekken, 

dit geheel de verantwoordelijkheid van de regering van het VK is;”
2e deel “wijst voorts op de gevolgen van een dergelijke terugtrekking zonder akkoord voor 

de grens tussen Noord-Ierland en Ierland en voor de werking en uitvoering van het 
Goedevrijdagakkoord;”

§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “, niet de voordelen van het lidmaatschap van de 

EU bieden, noch dezelfde voorwaarden bevatten als de voorwaarden inzake enige 
overgangsperiode als voorzien in het terugtrekkingsakkoord”

2e deel deze woorden

overweging A
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en betreurenswaardige” en “negatieve”
2e deel deze woorden

overweging D
1e deel “overwegende dat er momenteel ongeveer 3,2 miljoen burgers van de overblijvende 

27 lidstaten (EU-27) in het VK wonen en 1,2 miljoen burgers van het VK (“Britse 
burgers”) in de EU-27 wonen; overwegende dat die burgers zich in een andere 
lidstaat hebben gevestigd op grond van hun rechten uit hoofde van het EU-recht”
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2e deel “en in de veronderstelling dat zij deze rechten gedurende hun hele leven zouden 
blijven genieten;”

ECR, ID:
§ 4
1e deel “merkt op dat de fundamentele opties voor het VK in verband met de grens tussen 

Ierland en Noord-Ierland gelijk blijven en zullen blijven, ongeacht de samenstelling 
van de regering van het VK; herinnert eraan dat de regering van het VK het eerste 
voorstel van de EU voor een enkele backstop voor Noord-Ierland heeft afgewezen 
en vervolgens heeft verzocht deze te herzien in de vorm die nu in het 
terugtrekkingsakkoord staat; verklaart bereid te zijn terug te keren naar een enkele 
backstop voor Noord-Ierland”

2e deel “maar benadrukt niet in te stemmen met een terugtrekkingsakkoord zonder 
backstop;”


