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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
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
Geh. S geheime stemming
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1. Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
voor 2007-2012

*

Verslag: Michael CASHMAN (A6-0514/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-18 commissie HS + 420,26,33

art 2, letter c) 19 ALDE HS - 175,344,4

art 2, letter h) 20 ALDE HS - 141,381,3

21 ALDE HS - 148,389,2

22 ALDE HS - 172,379,8

23 ALDE HS - 148,397,10

art 2, na letter j)

24 ALDE HS - 164,392,11

stemming: gewijzigd voorstel HS + 457,71,42

stemming: wetgevingsresolutie HS + 462,60,51

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PSE: eindstemming
IND/DEM alle stemmingen

2. Oprichting van de Europese politiedienst (Europol) *

Verslag: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA 
CONSUEGRA

(A6-0447/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel voor een besluit
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

stemming en bloc

1-2
4-10
12
14

16-26
28

30-36
38-39
41-55

commissie HS + 511,69,10

3 commissie HS + 561,22,5

11 commissie HS + 557,25,3

13 commissie HS + 566,16,5

15 commissie HS + 550,19,24

Amendementen 
van de commissie 
ten principale - 

aparte stemmingen

27 commissie HS + 546,31,9

58 ALDE HS + 536,41,15art 24, § 2

29 commissie ↓

59 ALDE HS + 508,86,16Artikel 37

40 commissie ↓

na art 45 60 ALDE HS - 176,404,24

art 50 en bijlage 2 56-57 ALDE HS - 202,386,17

Artikel 62, na § 2 62CA PPE-DE, PSE, 
ALDE, 

Verts/ALE

HS + 537,31,37

stemming: gewijzigd voorstel HS + 534,35,27

Ontwerpwetgevingsresolutie

na § 7 61 ALDE Ing.

stemming: wetgevingsresolutie HS + 502,46,41

Amendement 37 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel 151, lid 1, 
letter d) van het Reglement)

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM alle amendementen, gewijzigd voorstel en eindstemming
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Verzoeken om aparte stemming
IND/DEM am 3, 11, 13, 15, 27

3. Een effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus: van beloften naar 
maatregelen

Verslag: Lydie POLFER (A6-0516/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 13 3 PPE-DE HS + 507,63,12
als toevoeging

13 Verts/ALE HS + 558,17,24§ 14

21 ALDE ↓

4 PPE-DE HS + 586,8,12§ 15

22 ALDE HS + 560,8,27

23 ALDE HS + 548,39,8§ 16

18 PSE ↓

so/HS

1 + 324,256,22

na § 16 19 PSE

2 - 76,503,19

§ 17 24S ALDE HS + 533,40,26

na § 17 5=
12=

PPE-DE
Verts/ALE

↓

na § 23 11 Verts/ALE HS + 321,281,4

§ 29 6 PPE-DE HS - 164,430,8

7 PPE-DE HS + 365,221,22
mondeling 
gewijzigd

17 PSE ↓

§ 32

25 ALDE ↓

§ 36 26 ALDE HS - 159,435,10

§ 38 27 ALDE HS + 535,51,21
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

8/rev PPE-DE HS + 502,58,21
mondeling 
gewijzigd 

(toevoeging)

14 Verts/ALE HS + 408,174,22

1 PPE-DE HS + 583,16,8

overw B

15 PSE HS + 565,23,20

overw F 9 GUE/NGL HS - 83,514,13

16 PSE HS + 533,67,15overw G

2 PPE-DE ↓

Na overweging G 10 GUE/NGL HS - 87,494,18

20 ALDE HS + 557,40,18overw J

§ oorspronkelijke 
tekst

↓

stemming: resolutie (als geheel) HS + 567,25,23

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM alle stemmingen

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE
am  19
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "neemt nota van de conclusies ... dringend aandacht 

vereisen;"
2de deel: deze woorden

Diversen

Lydie Polfer diende een mondeling amendement in op amendement 7:
32. is van oordeel dat verder uitstel van een oplossing van het conflict rond Nagorno-Karabach geen van 

de betrokken partijen goed zal doen, maar de regionale stabiliteit juist in gevaar zal brengen en de 
regionale en economische ontwikkeling zal afremmen; stelt nogmaals dat het de territoriale 
soevereiniteit en de onschendbaarheid van de internationaal erkende grenzen van Azerbeidzjan, 
alsook het zelfbeschikkingsrecht, erkent en respecteert, overeenkomstig het VN-Handvest en de 
Slotakte van Helsinki; verzoekt Armenië en Azerbeidzjan met klem elke mogelijkheid te baat te 
nemen om voor het conflict rond Nagorno-Karabach een vreedzame oplossing te vinden; spreekt 
nogmaals zijn nadrukkelijke steun uit voor de Minsk Groep, maar betreurt het ontbreken van enige 
substantiële progressie in de onderhandelingen; verzoekt de partijen uitvoering te geven aan de 
relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad, en met name toe te staan dat alle vluchtelingen en in 
eigen land ontheemden in veiligheid en waardigheid naar huis kunnen terugkeren; waarschuwt voor 
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elke vorm van militante en provocerende retoriek die het onderhandelingsproces zou kunnen 
ondermijnen;

Charles Tannock diende een mondeling amendement in op amendement 8/rev (toevoeging):
38. hecht er groot belang aan dat de in december 2006 op stapel gezette gaspijpleiding van Baku via 

Tbilisi naar Erzurum en de in 2005 op stapel gezette oliepijpleiding van Baku via Tbilisi naar Ceyhan 
wordt opengesteld en wijst met nadruk op het belang van de trans-Kaspische corridorprojecten voor 
energie, omdat deze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van handel en economie in de 
regio en kunnen leiden tot een betere beveiliging en diversificatie van de energievoorziening en de 
doorvoersystemen van Azerbeidzjan en het bekken van de Kaspische Zee naar de markt van de EU; 
verzoekt de betrokken landen en de Commissie evenwel met klem Armenië bij de trans-Kaspische 
corridorprojecten voor energie te betrekken, overeenkomstig de regionalesamenwerkingsdoelstelling 
van het ENP;

4. Een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied

Verslag: Roberta Alma ANASTASE (A6-0510/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 8 PSE HS + 522,41,10

na § 1 1 PPE-DE HS + 538,47,16

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

+ opgesplitst in 2 
afzonderlijke §

§§ 6, 7, 8, 9 § oorspronkelijke 
tekst

+ verplaatst na § 36, 
waarvan § 6 en 7 

zijn verwisseld

na § 12 10 PSE HS + 572,23,15

§ oorspronkelijke 
tekst

+ opgesplitst in 2 
afzonderlijke §

4 ALDE HS + 536,57,10

§ 19

7 PSE Ing.

§§ 20, 21 § oorspronkelijke 
tekst

+ verwisseld

5 PSE HS + 324,272,11

3 Verts/ALE ↓

§ 28

2 PPE-DE ↓

na § 31, deel B, 
titel

9 PPE-DE HS + 565,23,17
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ oorspronkelijke 
tekst

+ verwisseld met § 
34

§ 33

6 PSE HS + 475,110,13

stemming: resolutie (als geheel) HS + 581,19,17

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM alle stemmingen

Diversen
De PPE-DE-Fractie verzocht:

- § 2 in twee afzonderlijke paragrafen op te splitsen:

2. is van mening dat het voor de aanneming van een coherente, effectieve en resultaatgerichte regionale 
beleidsaanpak nodig is dat de mededeling wordt gevolgd door verdere samenhangende Europese 
maatregelen om een werkelijke regionale dimensie te stimuleren die speciaal is afgestemd op dit gebied; 
maakt zich voorts zorgen om het feit dat de resultaten van de regionale strategie voor het Zwarte-Zeegebied 
die sinds 1997 wordt gehanteerd niet voldoende zijn geëvalueerd; verzoekt de Commissie een grondige 
beoordeling van de eerdere en huidige activiteiten op te stellen en de resultaten daarvan voor te stellen 
aan het Europees Parlement;

2 bis. is verheugd over het voornemen van de Commissie om in 2008 een eerste evaluatie van de synergie 
voor het Zwarte-Zeegebied voor te leggen en verzoekt haar concrete voorstellen ter bevordering van de 
regionale samenwerking en van een werkelijk partnerschap in het Zwarte-Zeegebied te doen, op basis 
van de resultaten van haar evaluatie en rekening houdend met de in deze en andere toepasselijke 
resoluties van het Europees Parlement gedane aanbevelingen; spoort de Commissie aan om bij 
voorstellen voor een toekomstige herziening of uitbreiding van haar strategie voor het Zwarte-
Zeegebied gebruik te maken van de met de Noordelijke dimensie opgedane ervaringen;

- § 19 in twee afzonderlijke paragrafen op te splitsen:

19. wijst op het strategisch belang van het Zwarte-Zeegebied als productie- en doorvoergebied voor 
diversificatie en zekerheid van de energielevering voor de EU; herhaalt zijn steun voor de aanleg van 
nieuwe infrastructuur en haalbare transportcorridors voor de diversificatie van zowel leveranciers als 
routes, zoals de trans-Kaspische/trans-Zwarte Zee energiecorridor en de Nabucco-, Constanta-Triëste- 
en AMBO-pijpleidingen, alsmede andere geplande projecten voor de doorvoer van olie en gas door de 
Zwarte Zee en de projecten Inogate en Traceca die het Zwarte-Zeegebied en het gebied van de 
Kaspische Zee met elkaar verbinden; verzoekt om een evaluatie van de sociale en milieugevolgen om 
de impact van de aanleg van dergelijke nieuwe transportinfrastructuur te onderzoeken;

19 bis. is van mening dat de synergie voor het Zwarte-Zeegebied een passend kader moet bieden voor het 
stimuleren van markthervormingen in de regio, gericht op het creëren van concurrerende, 
voorspelbare en transparante energiemarkten;

- de paragrafen 6,7,8,9 worden verplaatst na § 36 en §§ 6 en 7 worden verwisseld

- de paragrafen 20 en 21 worden verwisseld

- de paragrafen 33 en 34 worden verwisseld
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De PSE-Fractie heeft amendement 7 ingetrokken.

5. Situatie in Kenia

Ontwerpresoluties: (B6-0024/2008, B6-0025/2008, B6-0026/2008, B6-
0027/2008, B6-0028/2008, B6-0033/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0024/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 bis (nieuw) + mondeling 
amendement

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0024/2008 GUE/NGL ↓

B6-0025/2008 UEN ↓

B6-0026/2008 Verts/ALE ↓

B6-0027/2008 ALDE ↓

B6-0028/2008 PSE ↓

B6-0033/2008 PPE-DE ↓

Jan Mulder diende namens de ALDE-Fractie een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een 
nieuwe paragraaf 8 bis in de tekst van de resolutie:

8 bis. is verheugd over het feit dat het onlangs verkozen parlement zijn onafhankelijke positie heeft getoond 
door de verkiezing van Kenneth Marende tot zijn voorzitter en beklemtoont de beslissende rol die dat 
parlement moet vervullen bij het herstel van de burgerlijke vrijheden in Kenia;

 

6. Rol van de vrouw in de industrie

Verslag: Ilda FIGUEIREDO (A6-0519/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 331,253,11
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so/HS

1 + 312,287,7

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2 + 320,273,8

so/HS

1 + 356,236,7

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2 - 203,385,10

so/HS

1 + 354,231,9

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2 - 186,408,5

so/HS

1 + 551,43,7

§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

2 + 533,42,6

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 360,217,9

§ 33 2S PPE-DE HS + 296,294,7

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 464,109,9

so/HS

1 + 548,18,9

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2 + 323,246,10

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 556,18,15
mondeling 
gewijzigd

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 347,236,4

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 335,234,12

§ 51 1 PPE-DE HS + 290,279,15
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw K § oorspronkelijke 
tekst

HS + 337,215,24

overw M § oorspronkelijke 
tekst

HS - 223,319,16

stemming: resolutie (als geheel) HS + 508,41,24

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE am  2
PPE-DE: am 2 en § 50
IND/DEM: alle stemmingen

Verzoeken om aparte stemming
IND/DEM § 6
ALDE overw M en § 36
PPE-DE overw K, §§ 4, 6, 13, 20, 32, 46

Verzoeken om stemming in onderdelen
IND/DEM
§ 37
1ste deel: t/m "... over de genderdimensie,"
2de deel: rest

ALDE
§ 6
1ste deel: t/m "... karakter op te stellen en uit te voeren,"...
2de deel: rest

§ 13
1ste deel: t/m "... mannen garandeert,"
2de deel: rest

§ 20
1ste deel: t/m "... levensvoldoening;"
2de deel: rest

§ 29
1ste deel: t/m "... beroepsonderwijs te steunen;"
2de deel: rest

Diversen
Ilda Figueiredo diende het volgende mondeling amendement in op § 39:
39. onderstreept de noodzaak om vrouwen die hun loopbaan hebben moeten stopzetten, om te scholen 

teneinde hun inzetbaarheid te vergroten; verzoekt de lidstaten om te zorgen voor meer mogelijkheden 
tot levenslang leren;
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7. Resultaten van het forum over Internet governance (Rio de Janeiro, 12 t/m 15 
november 2007)

Ontwerpresoluties: (B6-0041/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

OntwerpresolutieB6-0041/2008
(PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL)

§ 3 1 ALDE Ing.

stemming: resolutie (als geheel) +

Diversen
Ewa Tomaszewska heeft de ontwerpresolutie van de UEN-Fractie medeondertekend.

8. Arrestatie van de Chinese dissident Hu Jia

Ontwerpresoluties: (B6-0021/2008, B6-0031/2008, B6-0034/2008, B6-
0038/2008, B6-0040/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0021/2008
(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0021/2008 Verts/ALE ↓

B6-0031/2008 GUE/NGL ↓

B6-0034/2008 ALDE ↓

B6-0038/2008 UEN ↓

B6-0040/2008 PPE-DE ↓

9. Situatie in de Democratische Republiek Congo en verkrachting als 
oorlogsmisdaad

Ontwerpresoluties: (B6-0022/2008, B6-0030/2008, B6-0035/2008, B6-
0037/2008, B6-0043/2008, B6-0044/2008)
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0022/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0022/2008 Verts/ALE ↓

B6-0030/2008 GUE/NGL ↓

B6-0035/2008 ALDE ↓

B6-0037/2008 UEN ↓

B6-0043/2008 PPE-DE ↓

B6-0044/2008 PSE ↓

10. Egypte 

Ontwerpresoluties: (B6-0023/2008, B6-0029/2008, B6-0032/2008, B6-
0036/2008, B6-0039/2008, B6-0042/2008)

Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0023/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 1 UEN +

stemming: resolutie (als geheel) + 52,0,7

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0023/2008 Verts/ALE ↓

B6-0029/2008 PSE ↓

B6-0032/2008 GUE/NGL ↓

B6-0036/2008 ALDE ↓

B6-0039/2008 UEN ↓

B6-0042/2008 PPE-DE ↓
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE eindstemming (GOR)


