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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. Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire 
luchthavens ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

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

art 1, punt 1 
Verordening (EEG) 

nr. 95/93 
art 10 bis

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

HS + 689, 1, 2

voorstel van de Commissie HS + 686, 0, 2

2. Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de 
lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op 
de COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons) ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

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

art 1, punt 1
Verordening (EU) 

nr. 1301/2013
art 3, § 1, derde alinea

2 ID HS - 82, 597, 11

art 3, vóór punt 1
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 25, § 3, art 33

3 + 4 ID HS - 75, 594, 21

overweging 6 1 ID HS - 97, 590, 1

voorstel van de Commissie HS + 683, 1, 4
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3. Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding 
tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het 
gebied van de volksgezondheid ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

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

na overweging 3 1 ID HS - 106, 578, 4

voorstel van de Commissie HS + 671, 3, 14


