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BIJLAGE

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. Bescherming van persoonsgegevens (politiële en justitiële samenwerking) *

Verslag: Martine ROURE (A6-0192/2006)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

wetgevingsresolutie +

2. Bescherming van de euro tegen valsemunterij "PERICLES" *

Verslag: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA 
CONSUEGRA

(A6-0276/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

3. Bescherming van de euro tegen valsemunterij "PERICLES" (niet-deelnemende 
lidstaten)

*

Verslag: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA 
CONSUEGRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(A6-0277/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 607,15,17

Verzoek om hoofdelijke stemming
PPE-DE: eindstemming

4. Wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden 
met veroordelingen in andere lidstaten

*

Verslag: Panayiotis DEMETRIOU (A6-0268/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 543,41,67

Amendement 4 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel 151, lid 1, 
letter d) van het Reglement)
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Verzoek om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming 

5. Visserijovereenkomst EG/Guinee-Bissau *

Verslag: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0271/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 507,66,71 

Verzoek om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming 
PPE-DE: eindstemming 

6. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006

Verslag: Giovanni PITTELLA / Valdis 
DOMBROVSKIS

(Gekwalificeerde meerderheid)

(A6-0283/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006

Verslag: Giovanni PITTELLA

(Gekwalificeerde meerderheid)

(A6-0284/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

8. PROGRESS-programma (werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit) ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing:
(Gekwalificeerde meerderheid)

Karin JÖNS (A6-0300/2006)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuring zonder stemming +

9. Strategische richtsnoeren inzake cohesie ***

Aanbeveling: Constanze Angela KREHL (A6-0281/2006)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

stemming: wetgevingsresolutie HS + 575,40,37

Verzoek om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming 

10. Witboek van de Commissie over de diensten van algemeen belang

Verslag: Bernhard RAPKAY (A6-0275/2006)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

27 GUE/NGL ES - 141,367,136

so

1 +

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 -

2 -

na § 1 24 GUE/NGL

3 ↓

so

1 +

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 5 3 ALDE ES + 355,284,9
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

4 ALDE HS - 123,290,233

11 Verts/ALE -

so

1 +

§ 9

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

5 ALDE

2 -

na § 9

19 POIGNANT ea -

so

1 +

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

28 GUE/NGL -

15 PSE ES - 262,370,16

so

1 +

§ 13

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 -

29 GUE/NGL

2 ↓

16 PSE -

so

1 +

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 14 25 GUE/NGL -
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

34 GUE/NGL -

35 GUE/NGL -

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 17 17 PSE +

30 GUE/NGL -§ 20

20 POIGNANT ea -

so

1 +

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

31 GUE/NGL -§ 22

12 Verts/ALE -

so

1 +

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 23 21 POIGNANT ea -

so

1 -

na § 24 18 PSE

2 ↓

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 26 32 GUE/NGL -

so

1 +

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 29 13 Verts/ALE HS - 101,412,140
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

14 PPE-DE +

22 POIGNANT ea HS - 117,403,136na § 29

23 POIGNANT ea -

Visum 7 § oorspronkelijke 
tekst 

as +

so

1 +

2 +

overw A § oorspronkelijke 
tekst

3 +

overw B 26 GUE/NGL -

1 ALDE -

so

1 +

overw C

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

6 Verts/ALE HS - 128,378,144 na overw C

33 GUE/NGL -

overw H 2 ALDE ES + 340,296,12

so

1 +

overw K § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw L 7/rev Verts/ALE -

so

1 -

na overw L 8 Verts/ALE

2 ↓

overw M § oorspronkelijke 
tekst

as +
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

overw N § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw O 9 Verts/ALE HS - 107,397,141

so

1 +

overw P § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw P 10 Verts/ALE HS - 106,419,130 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 491,128,31

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
Verts/ALE am 4, 6, 9, 10, 13 en 22

Verzoeken om aparte stemming
ALDE: visa 7, overw M en §§ 15 en 26

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE
overw A
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "op basis van de regels van de sociale markteconomie" en 

"democratie waarbij ... en organiseren"
2de deel: "op basis van de regels van de sociale markteconomie"
3de deel:  "democratie waarbij ... en organiseren"

overw C
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "op basis van de regels van de sociale markteconomie" 
2de deel: deze woorden

overw K
1ste deel: "overwegende dat ... van de interne markt"
2de deel: "en de eerdergenoemde ... mededinging"

overw P
1ste deel: "overwegende dat het EG-Verdrag ... werden ingevoerd"
2de deel: "en overwegende dat ... dienstenrichtlijn"

§ 13
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "en de resolutie van het Parlement over diensten in de interne 

markt"
2de deel: deze woorden

§ 21
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1ste deel: "wijst op het belang ... worden beschouwd"
2de deel: "en dat de wetgeving dienovereenkomstig moet worden gewijzigd"

§ 23
1ste deel: "is van oordeel dat ... heeft plaatsgehad"
2de deel: "bij dit beginsel dient ... categorisch uitsluit"

PPE-DE
am  5
1ste deel: gehele tekst, behalve het woord "voldoende"
2de deel: dit woord

GUE/NGL
§ 3
1ste deel: "onderstreept dat ... moeten worden"
2de deel: "en wijst erop dat ... worden behandeld"

§ 27
1ste deel: "stelt ten behoeve van ... de norm"
2de deel: "en eenvoudige ... vastgelegd"

am  8
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "van verschillende ... en dat daarom"
2de deel: deze woorden

am  18
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "publiek-publieke partnerschappen"
2de deel: deze woorden

Verts/ALE
overw. N
1ste deel: "overwegende dat DAEB ... geïntegreerd"
2de deel: "overwegende dat ... universele diensten"

§ 1
1ste deel: gehele tekst, behalve het tweede streepje
2de deel: het tweede streepje

§ 11
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "van de Commissie"
2de deel: deze woorden

§ 14
1ste deel: "onderstreept de noodzaak ... worden getrokken"
2de deel: "en herinnert aan het succes ... tot andere sectoren"

am  24
1ste deel: "merkt op dat de ... energievoorziening"
2de deel: de rest van het amendement zonder de woorden "en DAEB"
3de deel:  "en DAEB"

am  29
1ste deel: de eerste paragraaf zonder de woorden "de markt alleen geen universele toegang kan garanderen tot 

kwalitatief hoogwaardige" en "waarvoor"
2de deel: deze woorden



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\09-27\votes_definitif\P6_PV(2006)09-27(VOT)_NL.doc PE 378.391/ 10

PSE
§ 9
1ste deel: "roept de Commissie op ... te vallen"
2de deel: "merkt op dat ... kan dwarsbomen"

11. Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding

Verslag: Camiel EURLINGS (A6-0269/2006)

Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 IND/DEM HS - 62,579,12

so/HS

1 + 571,70,12

5 ALDE

2 - 255,385,12

voor § 1

23=
42=

Verts/ALE
PSE

↓

§ 5 43 PSE +

na § 9 61 PPE-DE +

§ 10 24 Verts/ALE +

na § 16 44 PSE +

na § 18 1 IND/DEM -

§ 20 45 PSE ES - 241,383,23

§ 23 25 Verts/ALE +

§ 26 26 Verts/ALE ES - 274,367,11

Omkering en 
samenvoeging 

van § 29 en § 28 

Verts/ALE +

verplaatsing van 
§ 30 voor § 22

Verts/ALE ES - 306,316,24

§ 31 80 Verts/ALE -

na § 31 62 PPE-DE +

Omkering en 
samenvoeging 

§ Verts/ALE -
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Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

van § 33 en § 31

§ 35 75 GUE/NGL +

70 GUE/NGL -§ 41

6=
46=

ALDE
PSE

Ing.
+

67 GUE/NGL HS + 409,207,34na § 41

63 PPE-DE ↓

§ 43 7 ALDE -

na § 43 27 Verts/ALE ES + 426,196,23

na § 45 68 GUE/NGL HS - 150,471,29

so

1 +

47=
78=

PSE
DUFF ea

2/ES - 280,351,14

na § 47

69 GUE/NGL HS + 372,247,31

§ 48 8=
48=

ALDE
PSE

+

49 PSE ES - 292,311,39na § 48

79/rev XENOGIANNAKO
POULOU ea

-

9S=
50S=

ALDE
PSE

HS + 320,283,40

28 Verts/ALE Ing.

§ 49

§ oorspronkelijke 
tekst

so ↓

so mondeling 
gewijzigd

1 +

51 PSE

2/HS - 301,329,13

§ 50

10 ALDE -
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Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

29 Verts/ALE -

§ oorspronkelijke 
tekst

↓

30S Verts/ALE -§ 51

11 ALDE -

§ 54 12S=
52S=

ALDE
PES

-

6S GUE/NGL -

53 PSE Ing.

so

1 +

31 Verts/ALE

2 -

§ 55

13 ALDE -

§ 56 14S=
32S=
54S=

ALDE
Verts/ALE

PSE

HS - 262,377,12

§ 57 15S=
33S=

ALDE
Verts/ALE

HS - 91,534,23

34 Verts/ALE -

55 PSE -

§ 58

65 GUE/NGL -

§ 59 56 PSE +

§ 61 35 Verts/ALE -

na § 61 57 PSE +

§ 62 16 ALDE -

§ 65 36 Verts/ALE -

so§ 69 § oorspronkelijke 
tekst

1 +
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Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 425,191,23

na § 69 37 Verts/ALE ES - 281,342,13

§ 71 58S PSE -

17 ALDE -

so

1 +

§ 72

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 515,109,16

§ 73 18 ALDE -

na § 73 77 LAGENDIJK 
ea

-

visum 9 38 PSE -

overw. B 19 Verts/ALE HS - 233,394,12

overw C 71 GUE/NGL -

na overw C 72 GUE/NGL -

20 Verts/ALE -overw G

59 PPE-DE + mondeling 
gewijzigd

na overw G 60 PPE-DE +

overw. N 73 GUE/NGL -

na overw P 66 GUE/NGL -

overw V 39 PSE +

na overw V 74 GUE/NGL -

overw W 40 PSE +

4 ALDE -

41 PSE Ing.

na overw Y

21 Verts/ALE -
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Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

22 Verts/ALE -overw AB

3 ALDE -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 429,71,125

Amendement 76 is ingetrokken 

Verzoeken om stemming in onderdelen

IND/DEM

§ 72
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "herinnert er in dit verband aan ... in werking treden"
2de deel: deze woorden

PPE-DE:

am  5
1ste deel: "benadrukt ... en de regio"
2de deel: "en is met name ... conflictpreventie heeft"

am 47/78
1ste deel: "verwelkomt de aanwijzing ... Europa 2010"
2de deel: "die kansen biedt ... van de EU"

am  31
1ste deel: "herinnert ... van de VN"
2de deel: "en tot een billijke federale oplossing ... moet leiden"

am  51
1ste deel: "neemt kennis ... kunnen toetreden"
2de deel: "(schrapping)"

§ 69
1ste deel: "benadrukt dat ... moet leiden"
2de deel: "beklemtoont echter ... van beide partijen"

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: am. 2 en eindstemming
GUE/NGL: am 19, 14/32/54, 15/33, 67, 68 en 69
Verts/ALE: am 5, 9/50 en eindstemming

Diversen

De Verts/ALE-Fractie stelde de volgende wijzigingen voor:

- de volgorde van de paragrafen 28 en 29 omkeren en hiervan één enkele paragraaf maken;
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- de tekst van paragraaf 33 aan het begin van paragraaf 31 plaatsen en hiervan één enkele paragraaf maken;

- paragraaf 30 vóór paragraaf 22 plaatsen in het gedeelte "Democratie en rechtsstaat".

Jan Wiersma diende het volgende mondeling amendement op amendement 51 in:

"50.neemt kennis van het voorstel van Turkije om een (schrapping) commissie van deskundigen op te richten , 
die onder auspiciën van de Verenigde Naties staat, teneinde de tragische ervaringen uit het verleden te 
verwerken, en van het standpunt van Armenië inzake dat voorstel; dringt er zowel bij de Turkse als bij de 
Armeense regering op aan hun verzoeningsproces voort te zetten en in een voor beide kanten aanvaarbaar 
voorstel te laten uitmonden; is verheugd over het feit dat er in het recente debat in Turkije tenminste een begin 
is gemaakt met de discussie over de pijnlijke geschiedenis met Armenië; onderstreept dat erkenning van de 
Armeense genocide als zodanig formeel niet tot de criteria van Kopenhagen behoort, maar dat het onontbeerlijk 
is dat een land dat op weg is naar het lidmaatschap, zijn geschiedenis verwerkt en onder ogen ziet; roept de 
Turkse autoriteiten in dit verband op de werkzaamheden van onderzoekers, intellectuelen en academici die zich 
met de kwestie van de Armeense genocide bezighouden, te faciliteren door hen toegang te geven tot de 
historische archieven en hen alle relevante documenten te bezorgen; dringt er bij Turkije op aan, zonder 
voorafgaande voorwaarden, de nodige stappen te doen om diplomatieke relaties en betrekkingen van goed 
nabuurschap met Armenië op te bouwen, de economische blokkade op te heffen en spoedig de landgrens tussen 
beide landen te openen, in overeenstemming met de resoluties van het Parlement uit de jaren 1987 tot en met 
2005, om zo te voldoen aan de prioriteiten in het toetredingspartnerschap en aan de vereisten in het kader voor 
de onderhandelingen inzake een "vreedzame regeling van de grensgeschillen", die beide absolute vereisten zijn 
om tot de EU te kunnen toetreden; (schrapping)"

De rapporteur diende het volgende mondeling amendement op amendement 59 in:

"G. overwegende dat de op het gebied van de vrijheid van meningsuiting geboekte vooruitgang nog steeds 
verre van tevredenstellend is en een gemengd beeld oplevert met bepaalde positieve ontwikkelingen, zoals de 
recente vrijspraken van professor Ibrahim Kaboglu en professor Baskin Oran, die waren aangeklaagd op grond 
van de artikelen 216 en 301 van het Turkse Wetboek van Strafrecht, van de journalist Murat Belge, de 
romanschrijfster Elif Shafak, de schrijfster Perihan Mağden en van de auteur Orhan Pamuk, terwijl een aantal 
voorvechters van de mensenrechten nog steeds wordt vervolgd, journalisten en uitgevers nog steeds voor de 
rechtbank worden gedaagd en de journalist Hrant Dink, wiens zaak, ondanks zijn vrijspraak door de rechtbank, 
naar het Hof van cassatie is verwezen, en wie in verband met een andere rechtszaak een gevangenisstraf van 
drie jaar kan worden opgelegd, alsmede anderen, zoals de mensenrechtenactiviste Eren Keskin, zijn 
veroordeeld;


