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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
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure: Toepassingsperioden van 
Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (C9-0108/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: verzoek om 
toepassing van de 
urgentieprocedure

+

2. Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië *

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

een enkele stemming HS + 583, 18, 51

3. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van de vastleggings- 
en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering 
van de ontvangsten (eigen middelen)

Verslag: John Howarth (A9-0012/2019) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de 
aanneming van de amendementen)

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

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019

1-11
13-16

commissie +Ontwerp van 
gewijzigde begroting 

nr. 4/2019
12 commissie HS + 487, 125, 40

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie (als geheel) HS + 538, 113, 9

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 12



P9_PV(2019)10-10(VOT)_NL.docx 3 PE 642.392

4. Aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde 
bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, 
vluchtelingeninstroom en veiligheid

Verslag: John Howarth (A9-0013/2019) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: voorstel 
van de Commissie

HS - 53, 526, 82

5. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, 
waaronder flumioxazine

Ontwerpresolutie: B9-0103/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0103/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 402, 222, 39

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL eindstemming

6. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, 
waaronder chlorotoluron

Ontwerpresolutie: B9-0104/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0104/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 417, 200, 40

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: eindstemming
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7. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde 
mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Ontwerpresolutie: B9-0107/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0107/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 436, 208, 16

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: eindstemming

8. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde 
mais A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Ontwerpresolutie: B9-0105/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0105/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 426, 208, 20

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ID, GUE/GNL: eindstemming
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9. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde 
mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch 
gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 
89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert

Ontwerpresolutie: B9-0106/2019

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0106/2019
(commissie ENVI)

stemming: resolutie 
(als geheel)

HS + 435, 207, 18

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: eindstemming

10. Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese 
democratische processen

Ontwerpresoluties: B9-0108/2019, B9-0111/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

na § 1 7 ECR ES + 358, 283, 12

2 S&D HS + 436, 126, 92§ 4

13 Verts/ALE ES + 356, 293, 12

na § 4 14 Verts/ALE ES + 350, 267, 44

§ 5 3 S&D HS + 347, 282, 34

§ 8 1=
8=

PPE
ECR

ES - 308, 327, 28

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 566, 58, 39

§ 13 15 Verts/ALE ES + 400, 250, 10

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 472, 178, 13
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 28 9 ECR -

10 ECR ES + 367, 259, 38§ 34

§ oorspronkelijke 
tekst

as ↓

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 573, 72, 16

11S ECR HS + 320, 306, 35

so

1/HS ↓

§ 36

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

visum 4 4 ECR +

overw E 12 Verts/ALE -

overw F 5 ECR -

overw J 6 ECR -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 469, 143, 47

Ontwerpresolutie B9-0111/2019
(ID)

stemming: resolutie (als geheel) ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: § 36 amendementen 2, 3, 11
Renew: §§ 10, 21, 35 eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: § 34

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verder moet worden nagedacht over de vraag of”
2e deel deze woorden
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11. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen 
van de burger in te lossen

Ontwerpresoluties: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

na § 1 1 GUE/NGL -

na § 2 2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -na § 3

13 GUE/NGL HS - 120, 438, 103

so

1/HS + 456, 180, 28

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

4 GUE/NGL -na § 4

5 GUE/NGL HS - 93, 491, 77

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 382, 221, 57

na § 5 14 GUE/NGL HS - 67, 435, 155

6 GUE/NGL HS - 80, 518, 60na § 6

17 GUE/NGL HS - 176, 431, 56

na § 7 7 GUE/NGL HS - 137, 503, 21

na § 8 8 GUE/NGL HS - 202, 424, 30

§ 9 19 ECR -

na § 9 9 GUE/NGL HS - 151, 480, 27

10 GUE/NGL HS - 134, 420, 104na § 10

15 GUE/NGL HS - 134, 488, 38

na § 11 11 GUE/NGL HS - 139, 433, 84
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

18 GUE/NGL HS - 68, 579, 13

na § 12 12 GUE/NGL HS - 183, 438, 41

na § 13 16 GUE/NGL HS - 95, 458, 106

stemming: resolutie (als geheel) HS + 426, 163, 67

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0112/2019 ID HS ↓

B9-0113/2019 GUE/NGL ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: eindstemming (B9-0110/2019)
S&D: eindstemming (B9-0110/2019)
ID: §§ 4 (1e deel), 5; eindstemming (B9-0110/2019); eindstemming (B9-0112/2019)
GUE/NGL: amendementen 5-18

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 4
1e deel “herhaalt dat het volgende MFK moet worden vastgesteld op 1 324,1 miljard EUR in 

prijzen van 2018, oftewel 1,3 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU-
27;”

2e deel “benadrukt dat dit totaalbedrag het resultaat is van een bottom-upbeoordeling van 
het vereiste financieringsniveau voor elk EU-programma en elk EU-beleidsgebied; 
herinnert in dit verband aan het voornemen van het Parlement om een impuls te 
geven aan vlaggenschipprogramma’s (bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, 
onderzoek en innovatie, de milieu- en klimaattransitie, infrastructuur, kmo’s, 
digitalisering en sociale rechten), om de financiering van bestaand EU-beleid 
daadwerkelijk te handhaven (met name cohesie, landbouw en visserij), en om extra 
financiële middelen te voorzien voor extra verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld op 
het gebied van migratie, extern optreden en defensie); is er vast van overtuigd dat de 
bundeling van middelen op EU-niveau om redenen van efficiëntie, solidariteit en 
algemene impact voor Europese meerwaarde zorgt; benadrukt in dit verband dat er 
bij toekomstige uitgaven meer nadruk moet worden gelegd op resultaten;”

12. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone

Verslag: Yana Toom (A9-0016/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 109, 509, 40



P9_PV(2019)10-10(VOT)_NL.docx 9 PE 642.392

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

2/HS + 364, 228, 57

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS - 296, 317, 43

stemming: ontwerpresolutie (gehele tekst)
(commissie EMPL)

HS + 422, 131, 101

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 1
PPE, S&D: § 1 (2e en 3e deel)

Verzoeken om stemming in onderdelen
1/10 van de leden:
§ 1
1e deel “merkt op dat de economische situatie in de EU op dit moment weliswaar gunstig is 

en dat de totale werkgelegenheid gestaag toeneemt, maar dat het van essentieel 
belang blijft de jeugdwerkloosheid, alsmede de problemen van NEET’s snel aan te 
pakken, en dat er op het gebied van de langdurige werkloosheid, segmentatie van en 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt, de inclusie van kwetsbare groepen, armoede 
onder werkenden en productiviteit, in het bijzonder in de context van een potentiële 
wereldwijde economische vertraging of recessie, nog steeds behoefte is aan 
verbetering; betreurt ten zeerste dat de reële loongroei op het niveau van de EU 
achterblijft bij de verwachtingen gezien de positieve economische en 
arbeidsmarktprestaties;”

2e deel “verzoekt de Commissie een voorstel te presenteren voor een Europees systeem van 
herverzekering van werkloosheidsuitkeringen, om burgers te beschermen en de druk 
op de overheidsfinanciën in het geval van externe schokken te reduceren;”

3e deel “dringt aan op een nieuwe financieel instrument voor het aanpakken van de 
langdurige werkloosheid waarmee financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;”


