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BIJLAGE 1

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
 vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., ..., ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, 

onthoudingen)
ES (...,...,...) elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, 

onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ paragraaf
artikel artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie 
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
Geh. S geheime stemming
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1. Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector

Verslag: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005) ***I

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-17
22-30

commissie +

Artikel 4, § 1, na 
letter a)

34 Verts/ALE -

Art. 6, § 1, na letter 
b)

35 Verts/ALE -

32 Verts/ALE -

18 commissie +

Artikel 8

19 commissie +

Artikel 9 36 Verts/ALE -

33 Verts/ALE -

38 ALDE +

20 commissie 

Artikel 10

21 commissie +

Bijlage 1 37 PPE-DE ES - 141,392,35

Bijlage 2 39 PPE-DE -

overw 9 31 Verts/ALE -

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie +

2. Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Verslag: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005) ***I

Betreft nr. van HS, 
enz.

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-18
20-27
30-34

38
40-41
43-51
53-60
63-66
68-72
74-79
81-96
98-99

commissie +

28 commissie HS + 458,148,27

§ oorspronkelijke 
tekst(Artikel 4, § 

1)



42 commissie as -

52 commissie as/ES + 344,275,5

61 commissie as +

62 commissie as +

67 commissie as/ES + 370,265,3

80 commissie as +

101 PPE-DE +Artikel 3, letter c)

19 commissie 

103 Verts/ALE -Artikel 4, § 2

29 commissie +

104 Verts/ALE ES + 335,292,7Artikel 4, § 6

35 commissie 

108 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+Art. 4, na § 7

36 commissie 
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

107 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+

37 commissie 

73 commissie 

105 Verts/ALE -Artikel 5, § 2

39 commissie +

Art 6, na letter b) 102 PPE-DE -

106 Verts/ALE -Bijlage 3

97 commissie -

Na bijlage 4 109 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie +

Amendement 100 is geannuleerd.

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE am 28

Verzoeken om aparte stemming
PPE-DE am 35, 52, 61, 62, 67, 80
ALDE am 42

3. Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

Verslag: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005) ***I

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-3
5-6
8-13
16-20
23-47

49

commissie +
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

aparte stemming

7 commissie as +

14 commissie +Artikel 8, § 3

51 IND/DEM -

15 commissie +Artikel 9

54 IND/DEM -

21 commissie +Artikel 14

52/
rev.

IND/DEM -

53 IND/DEM -Artikel 15

22 commissie +

55 IND/DEM -Bijlage 3, punt 12

48 commissie +

4 commissie +overw 22

50 IND/DEM 

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie +

Verzoeken om aparte stemming
IND/DEM: am 7

4. Herverzekering

Verslag: Peter SKINNER (A6-0146/2005) ***I

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-54 commissie +
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

56 PSE +Bijlage 1

55 commissie 

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie +

5. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO)

Verslag: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005) *

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-14
16-48
50-61
63-65
67-78
80-
113
115-
129

commissie +

15 commissie as +

so

1 +

66 commissie

2 +

so

1 +

79

2 +

Amendementen van 
de commissie ten 

principale - aparte 
stemming

114 commissie HS + 520,91,38

130 PSE+Verts/ALE +Artikel 19, letter c) 
(ii)

49 commissie 

Artikel 26, § 1 132/
rev.

WOJCHIECHOWSKI 
e.a.

-
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

62 commissie +

Artikel 30, § 1, 
letter b)

131 PSE+Verts/ALE +

stemming: gewijzigd voorstel HS + 570,23,57

stemming: wetgevingsresolutie HS + 559,26,61

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE gewijzigd voorstel en eindstemming
IND/DEM am 114 en gewijzigd voorstel

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE
am 66
1ste deel: "De in artikel 19 ... en het waterbeheer"
2de deel: "alsook de financiering ... voedingsmiddelensector"

am 79
1ste deel: schrapping van de woorden "op landbouwbedrijven"
2de deel: rest

Verzoeken om aparte stemming
ALDE am 15

6. Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, 
zoals terroristische daden

Verslag: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005) *

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-17
19-23

commissie +

27 PSE -Na art. 9

18 commissie +

Artikel 11, na 
alinea 1

25 PPE-DE +

overw 1 24 PPE-DE +

stemming: gewijzigd voorstel +
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

stemming: wetgevingsresolutie +

Amendement 26 is geannuleerd

7. Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van 
terroristische aard (besluit)

Verslag: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005) *

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-9
12-26
28-31

commissie +

32 PSE -Na art. 9

27 commissie +

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie HS + 581,28,37

De amendementen 10 en 11 zijn geannuleerd.

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE : PPE-DE

8. Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder 
begrepen terrorisme

Verslag: Nuno ALVARO (A6-0174/2005) *

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

stemming: tekst van het initiatief -

De zaak wordt overeenkomstig artikel 52, lid 3 van het  Reglement naar de bevoegde commissie 
terugverwezen.

9. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en 
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fraudebestrijding

Verslag: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 31 7 Verts/ALE -

§ 32 1 PSE +

§ 46 2 PSE +

na § 51 5 Verts/ALE ES + 362,269,14

§ 55 3 PSE +

na § 55 6 Verts/ALE -

na § 75 8 Verts/ALE +

na visum 6 4 Verts/ALE -

stemming: resolutie (als geheel) +

10. EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme

Verslag: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

15 PSE +§ 1, letter a)

1 ALDE 

2=
16=

ALDE
PSE

ES + 392,249,8§ 1, letter b)

§ oorspronkelijke 
tekst



so

1 +

2 +

§ 1, letter b) § oorspronkelijke 
tekst

3/ES + 473,164,11

§ 1, letter d) § oorspronkelijke as +
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

tekst

so

1 +

§ 1, letter e) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 1, letter g) § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 1, letter k) 9 GUE/NGL -

so

1 +

§ 1, letter m) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

3/rev ALDE ES + 331,290,16

17 PSE +

5 GUE/NGL -

6 GUE/NGL -

§ 1, letter n)

§ oorspronkelijke 
tekst



§ 1, letter p) 4=
10=
18=

ALDE
GUE/NGL

PSE

ES + 357,281,10

§ 1, na letter r) 11 GUE/NGL -

7 GUE/NGL -overw J

12 PSE +

overw L 8 GUE/NGL -

na overw L 13 PSE HS + 598,8,48

overw Q 14S PSE HS Ing.

stemming: aanbeveling (als geheel) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PSE: am 13
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PPE-DE : am 14

Verzoeken om stemming in onderdelen
IND/DEM:
par. 1, m)
1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden "en de justitiële controle van het Hof van 
Justitie "
2de deel: "en de justitiële controle van het Hof van Justitie"
GUE/NGL:
par. 1, c)
1ste deel:  "dat in de geest ... te vervolgen en te veroordelen" zonder de woorden "in de geest 

van het Verdrag ... Grondwet voor Europa "
2de deel:  "in de geest van het Verdrag ... Grondwet voor Europa "
3de deel: "en dat, om deze doelen... Europees openbaar ministerie"

par. 1, e)
1ste deel: "dat prioriteit ... bescherming van gegevens"
2de deel: "dat de mechanismen ... binnen de beide organen"

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 1, d) et § 1, g)

11. Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische 
aanvallen

Verslag: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1, deel A, letter f) 13 PSE HS + 323,307,7

§ 1, deel A, letter h) 5 PSE HS + 350,267,12

§ 1, deel B, letter b) 14 PSE ES + 349,286,7

so

1 +

§ 1, deel B, letter c) 15 PSE

2 +

§ 1, deel B, na 
letter d)

8 GUE/NGL -

overw A § oorspronkelijke 
tekst

as +

overw B 9S PSE HS + 395,243,9

na overw B 7 GUE/NGL -

overw E 10 PSE HS + 324,299,24
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw E 6 GUE/NGL -

1S=
11S=

ALDE
PSE

HS + 363,277,12overw I

§ oorspronkelijke 
tekst



overw K 3 PSE -

overw M 12 PSE ES + 352,283,12

4 PSE HS + 354,273,26overw N

2 ALDE 

stemming: aanbeveling (als algeheel) HS + 540,92,19

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE am. 13, 5, 9S, 10, 1S/11S, 4 en eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL overw A

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE-DE
am 15
1ste deel: t/m "...contactpunt dient"
2de deel: rest

12. Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de 
terrorismebestrijding

Verslag: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

stemming: aanbeveling (als geheel) +

13. Strijd tegen de financiering van het terrorisme

Verslag: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Betreft nr. van HS, 
enz.

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1, letter a) § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 1, letter b) § oorspronkelijke 
tekst

as +

par. 1, letter e) § oorspronkelijke 
tekst

as +

so/
HS

1 + 579,62,5

§ 1, letter h) § oorspronkelijke 
tekst

2 - 286,341,9

so

1 +

2/ES + 335,296,8

§ 1, letter i) § oorspronkelijke 
tekst

3 -

§ 1, letter l) § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 1, letter p) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 1, letter t) § oorspronkelijke 
tekst

as +

2 GUE/NGL -na overw. A

3 GUE/NGL -

overw D § oorspronkelijke 
tekst

as +

overw E § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 339,281,27

na overw E 1 GUE/NGL ES + 325,273,14

overw F § oorspronkelijke so
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Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 +tekst

2 +

overw H 4/rev PPE-DE HS + mondeling 
amendement505,26

,98

overw I § oorspronkelijke 
tekst

as +

overw J § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

overw L § oorspronkelijke 
tekst

2 +

stemming: aanbeveling (als geheel) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PSE: § 1, letter h)
PPE-DE am 4/rev.

Verzoeken om stemming in onderdelen
IND/DEM

overw. L
1ste deel: "Overwegende dat bij de bestrijding ... Handvest van de grondrechten"
2de deel: "om te voorkomen ... politiestaat ontstaat"

PPE-DE
§ 1, letter h)
1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden "binnen en buiten de Europese Unie"
2de deel: deze woorden

GUE/NGL, IND/DEM
§ 1, letter i)
1ste deel: "maatregelen vast te stellen ... gebruikt en geïnfiltreerd"
2de deel: "onder meer door het voorstel ... accountantscontrole op te stellen" zonder de woorden "en 
regels voor zelfregulering"
3de deel: "en regels voor zelfregulering"

GUE/NGL
§ 1, letter p)
1ste deel: de gehele tekst met uitzondering van de woorden "en non-profitorganisaties"
2de deel: deze woorden

overw F
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1ste deel: "overwegende dat voor de organisatie..."hawala-bankiers"
2de deel: "of het gebruik ... liefdadigheidsorganisaties"

Verzoeken om aparte stemming
PPE-DE overw. D, E
GUE/NGL overw. I, J, § 1 a), b), e) en l)
IND/DEM overw E, § 1 t)

Het volgende mondeling amendement werd ingediend door mevr. Ludford op amendement 4/rev. op 
overweging H
H. overwegende dat het bij de huidige stand van de enorme financiële transacties op de wereldmarkt door 
het veelvoud aan overschrijvingen en de voortdurende evolutie van de huidige economie zeer moeilijk en 
ingewikkeld is om onwettige gebruiken met betrekking tot deze transacties vast te stellen en te vervolgen, 
zoals daar zijn het witwassen van geld uit belasting- en douanefraude, corruptie en activiteiten van de 
georganiseerde criminaliteit en maffia's, onder meer de drugshandel, de wapenhandel en de mensenhandel, 
en de financiering via afpersing met inbegrip van de zogenaamde "revolutionaire belasting"

14. Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van 
terroristische aard

Verslag: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Betreft nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

stemming: aanbeveling (als geheel) +


