
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\02-01/\votes_definitif\P6_PV(2007)02-01(VOT)_NL.doc PE 384.972/ 1

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 inzittenden tegen de verplaatsing van bagage ***

Verslag: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0473/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

2. Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de 
bestuurder betreft 

***

Verslag: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0472/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

3. Overeenkomst EG/Korea voor wetenschappelijke en technologische 
samenwerking 

*

Verslag: Giles CHICHESTER (A6-0470/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

4. Integratie van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Verslag: Danutė BUDREIKAITÉ (A6-0474/2006)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 575,15,28

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE: eindstemming

5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 

Verslag:
(gekwalificeerde 

James ELLES (A6-0010/2007)
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meerderheid)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming +

6. Mensenrechten van Dalits (kastelozen) in India 

Ontwerpresolutie: B6-0021/2007

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B6-0021/2007
(Commissie DEVE)

Geacht te zijn aangenomen zonder stemming 
(artikel 90, lid 4)

+

7. Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de EG en de Republiek 
Gabon

*

Verslag: Stavros ARNAOUTAKIS (A6-0477/2006)

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen van 
de bevoegde 

commissie -stemming 
en bloc

1-5 commissie +

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie +

8. Moratorium op de doodstraf 

Ontwerpresoluties: B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-
0035/2007, B6-0036/2007, B6-0037/2007

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0032/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
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§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling gewijzigd

overw H § oorspronkelijke 
tekst

as + mondeling gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel) HS + 591,45,31

ontwerpresoluties van de fracties

B6-0032/2007 GUE/NGL ↓

B6-0033/2007 PSE ↓

B6-0034/2007 ALDE ↓

B6-0035/2007 PPE-DE ↓

B6-0036/2007 Verts/ALE ↓

B6-0037/2007 (UEN) ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ALDE eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
UEN: overweging H

Diversen
Hélène Flautre diende namens de Verts/ALE-Fractie het volgende amendement in op paragraaf 2:
"2. verlangt een onmiddellijk en onvoorwaardelijk wereldwijd moratorium op de tenuitvoerlegging van de 

doodstraf met als doel wereldwijde afschaffing ervan, en wel door middel van een resolutie in die zin 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarvan de feitelijke toepassing door de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties moet kunnen worden gecontroleerd;"

Marios Matsakis diende het volgende mondelinge amendement in op overweging H:
"H. de terechtstelling van Saddam Hoessein en het mediaspektakel rond zijn ophanging veroordelend  en de 

wijze waarop deze werd uitgevoerd betreurend,"

9. Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie 
voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten 

Verslag: Frédérique RIES (A6-0450/2006)

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 § oorspronkelijke so
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1 +
tekst

2/HS + 617,25,28

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 604,22,47

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 383,261,29

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 14 1 PPE-DE ES + 342,295,22

§ 15 2 PPE-DE +

13 Verts/ALE +§ 16

§ oorspronkelijke 
tekst

↓

na § 16 3 PPE-DE HS + 415,218,33

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 629,22,9

so

1 -

na § 19 14 Verts/ALE

2 -

5 ALDE, PPE-DE, 
UEN

+§ 21

15 Verts/ALE ↓

na § 21 16 Verts/ALE -

§ 22 6 PSE -

17 Verts/ALE -§ 28

7 PSE -

§ 29 8 PSE -

§ 30 21 PSE -
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22 PSE -na § 30

18 Verts/ALE -

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

as -

§ 32 19 Verts/ALE -

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 375,275,9

§ 51 20 Verts/ALE -

na overw C 11 Verts/ALE -

na overw E 12 Verts/ALE -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 620,24,14

Amendementen 4, 9 en 10 zijn ingetrokken.

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE: am. 3
IND/DEM: § 4, 18 en eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen
IND/DEM:
§ 1
Eerste deel: "verheugt ... voedingsgerelateerde ziekten"
Tweede deel: rest

PSE:

am. 14
Eerste deel: "dringt ... biedt en"
Tweede deel: rest

PPE-DE:
§ 7
Eerste deel: gehele tekst behalve de woorden "mechanismen te ontwikkelen"
Tweede deel: deze woorden

§ 47
Eerste deel: gehele tekst behalve de woorden "en een regelgevingskader"
Tweede deel: deze woorden

Verzoeken om aparte stemming
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PSE: § 31
PPE-DE: §§ 12 en 38

10. Verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot 
persoonlijk letsel en dodelijke ongevallen 

Verslag:
(gekwalificeerde 
meerderheid)

Diana WALLIS (A6-0405/2006)

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Aanbeveling 2 4 ALDE ES - 364,258,15

na overw A 1 ALDE -

overw D 2 ALDE -

na overw D 3 ALDE ES - 361,271,20

stemming: resolutie (als geheel) +

11. Discriminatie van jonge vrouwen en meisjes op het gebied van onderwijs

Verslag: Věra FLASAROVÁ (A6-0416/2006)

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 21 2 PPE-DE +

so

1 +

na § 21 3 PPE-DE

2/ES + 310,286,29

na visum 8 1 PPE-DE +

overw G § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE: § 15
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PSE:
am. 3
Eerste deel: gehele tekst behalve de woorden "en in het bijzonder Roma-kinderen"
Tweede deel: deze woorden

Diversen
Zbigniew Zaleski diende het volgende mondelinge amendement in op overweging G:
"G. overwegende dat de media, in plaats van bewonderenswaardige voorbeelden die navolging verdienen, 

zoals Marie Sklodowska-Curie,  gendergebonden stereotypen herhaaldelijk bestendigen en dat het 
traditionele beeld van vrouwen daardoor wordt versterkt,"

12. Betrekkingen van de EU met de eilanden in de Stille Oceaan: strategie voor een 
versterkt partnerschap

Verslag: Nirj DEVA (A6-0325/2006)

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 6 2 commissie +

3 commissie +na § 10

4 commissie +

na § 18 1 Verts/ALE HS + 583,54,8

stemming: resolutie (als geheel) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: am. 1

13. Statuut van de Europese besloten vennootschap 

Verslag:
(gekwalificeerde 
meerderheid)

Klaus-Heiner LEHNE (A6-0434/2006)

Betreft Am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 GUE/NGL -

2 Verts/ALE -

overw H

3 PPE-DE +

stemming: resolutie (als geheel) +
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