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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. Interpretatie van het Reglement (artikel 19, lid 1)

Voorstel van de Commissie AFCO
(gewone meerderheid bij aanwezigheid van ten minste een derde van de leden)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

HS + 492,55,14

2. Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen ***I

Verslag: Michael CASHMAN (A6-0511/2007)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 558,22,19

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM eindstemming

3. Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen 
Zwitserland en Liechtenstein)

***I

Verslag: Panayiotis DEMETRIOU (A6-0509/2007)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 571,24,26

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM eindstemming

4. Statistieken over aquacultuur ***I

Verslag: Philippe MORILLON (A6-0001/2008)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 599,9,17

Verzoeken om hoofdelijke stemming
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IND/DEM eindstemming
PPE-DE eindstemming

5. Samenwerking tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten *

Verslag: Armando FRANÇA (A6-0507/2007)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 558,56,10

Amendement 5 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 eindstemming

6. Europese onderzoeksruimte: nieuwe perspectieven

Verslag: Umberto GUIDONI (A6-0005/2008)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele stemming HS + 602,18,6

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM eindstemming

7. Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing:
(gekwalificeerde meerderheid)

Markus FERBER (A6-0505/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot 
verwerping 

gemeenschappelijk 
standpunt

10 GUE/NGL HS - 86,549,7

art 7, § 3 11 GUE/NGL HS - 111,515,18

art 7, § 4 12 GUE/NGL HS - 81,549,24
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1=

5=

EL 
KHADRAOUI 

e.a.
Verts/ALE

HS - 220,411,22na art 7

2=

6=

EL 
KHADRAOUI 

e.a.
Verts/ALE

HS - 205,436,19

art. 9, na § 3 7=
13=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 133,505,10

19 HOWITT e.a. HS - 298,335,23art. 12, streepje 1

14 GUE/NGL HS - 155,488,11

art. 12, na streepje 1 8 Verts/ALE HS - 167,468,23

art. 23 9 Verts/ALE HS - 121,537,9

15 GUE/NGL HS - 101,547,18

16 GUE/NGL HS - 73,574,22

bijlage 1

17 GUE/NGL HS - 82,552,17

na overw 23 3=
18=

Verts/ALE
HOWITT e.a.

HS - 321,320,27

na overw 34 4 Verts/ALE HS - 154,485,17

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: am 2=6, 7=13, 8 en 19
GUE/NGL am 10 en 13
IND/DEM am 1=5, 2=6, 3=18, 4, 7=13, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 17

8. Situatie in Iran

Ontwerpresoluties: (B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-
0049/2008, B6-0054/2008, B6-0057/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0046/2008
(PSE, ALDE, UEN, PPE-DE)
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 4 6/rev GUE/NGL -

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

§ 14 4=
8=

Verts/ALE
PPE-DE

+

na § 14 5=
9=

Verts/ALE
PPE-DE

+ mondeling 
gewijzigd

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

1 UEN -

2 STEVENSON 
e.a.

ES + 324,299,26

na § 22

3 STEVENSON 
e.a.

+ mondeling 
gewijzigd

na visum 9 7 PPE-DE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 561,52,44

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0046/2008 ALDE ↓

B6-0047/2008 PPE-DE ↓

B6-0048/2008 PSE ↓

B6-0049/2008 Verts/ALE ↓

B6-0054/2008 GUE/NGL ↓

B6-0057/2008 UEN ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM eindstemming over de GOR

Diversen
Met het oog op coherentie zijn de amendementen 2 en 3 tijdens de stemming verplaatst na § 22.

Vytautas Landsbergis diende de volgende mondelinge amendementen in:
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- paragraaf 6
6. neemt nota van de recente bevindingen van het Amerikaanse NIE over het Iraanse militaire en civiele 
kernprogramma; is van mening dat deze bevindingen het EU-beleid van een tweesporenbenadering staven 
dat erop gericht is om Iran met diplomatie ervan te overtuigen volledig te voldoen aan de verzoeken van de 
IAEA om op geloofwaardige en controleerbare wijze af te zien van de potentieel militaire link van het 
civiele kernprogramma;

- paragraaf 15
15. verzoekt de Iraanse autoriteiten in de wetgeving en in de praktijk een eind te maken aan alle vormen 
van marteling, met inbegrip van extreem onmenselijke terechtstellingen, en andere wrede, onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing, een eerlijke procesvoering te handhaven, en een eind te maken 
aan het niet bestraffen van schendingen van de mensenrechten; doet een beroep op de Iraanse autoriteiten 
om het wetboek van strafrecht met spoed te wijzigen ten einde het moratorium op steniging in een definitief 
verbod om te zetten;

- paragraaf 17
17. doet een beroep op de Iraanse autoriteiten om zich te houden aan internationaal erkende 
rechtswaarborgen met betrekking tot personen die tot religieuze, etnische of andere minderheden behoren, 
of deze nu erkend zijn of niet; veroordeelt scherp de huidige misachting van minderheidsrechten en dringt 
erop aan dat minderheden de mogelijkheid krijgen om alle rechten uit te oefenen die krachtens de Iraanse 
grondwet en de internationale wetgeving verleend worden; verzoekt de Iraanse autoriteiten om in 
overeenstemming met de grondwet te handelen en in de wetgeving en in de praktijk een eind te maken aan 
alle vormen van discriminatie en andere schendingen van de mensenrechten van personen die behoren tot 
godsdienstige, etnische , taalkundige of andere minderheden o.m. Arabieren, Azeri's, Baluchs, Koerden, 
Baha'is, christenen, joden, Soefi's en soennieten; dringt er met name op aan dat het feitelijke verbod op de 
uitoefening van het baha'i geloof wordt opgeheven;

Paulo Casaca diende het volgende mondelinge amendement in op de amendementen 5=9:
protesteert met klem tegen de executie in Iran op 31 januari 2008, om 16 uur lokale tijd, van de Ahwazi-activist 
Zamal Bawi, de negentiende Ahwazi-activist geëxecuteerd in de laatste twaalf maanden en roept de Iraanse 
regering op af te zien van de executie van de Nederlandse staatsburger en mensenrechtenactivist Faleh Abdulah 
al-Mansouri en de bij het UNHCR geregistreerde vluchteling, Rasoul Ali Mazrea en Said Saki, wiens verblijf in 
Noorwegen verzekerd is, en roept tevens op hen toe te laten terug te keren naar hun land van nationaliteit of 
waar ze als vluchteling toegelaten zijn; dringt tevens aan op de vrijlating van de ter dood veroordeelde 
Koerdische journalisten Abdolvahed 'Hiwa' Butimar en Adnan Hassanpour;

Alejo Vidal Quadras diende het volgende mondelinge amendement in op amendement 3:
verzoekt de Commissie en de Raad zich te houden aan het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de 
Europese Gemeenschappen van 12 december 2006, die inhield dat de PMOI van de EU-lijst van 
terreurorganisaties moet worden afgevoerd;

Margarita Starkevičiūtė heeft namens de ALDE-Fractie de gezamenlijke ontwerpresolutie 
medeondertekend.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra heeft namens de PPE-DE-Fractie de gezamenlijke ontwerpresolutie 
medeondertekend.
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9. Resultaten van de klimaatconferentie (Bali)

Ontwerpresolutie: (B6-0059/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B6-0059/2008
(Tijdelijke Commissie klimaatverandering)

§ 4 3 Verts/ALE ES - 213,410,10

so/HS

1 + 591,40,8

na § 11 4 Verts/ALE

2 - 185,462,8

§ 12 7 GUE/NGL -

§ 16 8 GUE/NGL -

§ 18 1 PPE-DE +

so

1 +

§ 19 5 Verts/ALE

2 -

na § 19 9 GUE/NGL -

so

1 +

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

§ 27 2 PPE-DE +

6 Verts/ALE -

so

1 +

§ 29

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 325,300,42



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\01-31\votes_définitif\P6_PV(2008)01-31(VOT)_NL.doc PE 401.582/ 8

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

2 +

overw D § oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1 +

overw F § oorspronkelijke 
tekst

2 +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 605,45,19

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: am 4
IND/DEM eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
PPE-DE §§ 31 en 33

Verzoeken om stemming in onderdelen
PSE
am  4
1ste deel: "is van mening dat.......internationale klimaatbeleid"
2de deel: rest

§ 21
1ste deel: Gehele tekst met uitzondering van de woorden "belangrijke verbintenissen moeten aangaan om"
2de deel: deze woorden

§ 29
1ste deel: Gehele tekst met uitzondering van de woorden "en de ontwikkeling van ... naar andere landen"
2de deel: deze woorden

GUE/NGL + PSE
overweging F
1ste deel: "overwegende dat..........en duurzame bosbouw"
2de deel: rest

PSE + ALDE + GUE/NGL
am  5
1ste deel: "roept op tot ... voor de ontwikkelingslanden"
2de deel: "(schrapping)"

PSE + Verts/ALE
overw D
1ste deel: "overwegende dat klimaat ... in positieve zin te beïnvloeden"
2de deel: "overwegende dat het...... bereikt" zonder "tot 15"
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3de deel: "tot 15"

10. Actieplan voor energie-efficiëntie: Het potentieel realiseren

Verslag: Fiona HALL (A6-0003/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 41 2 PPE-DE +

overw E 1 ALDE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 592,26,30

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM eindstemming

11. Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en 
de teruggooi uit te bannen

Verslag: Carl SCHLYTER (A6-0495/2007)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 2 13 GUE/NGL +

2 Verts/ALE ES + 334,307,26§ 7

7 PPE-DE ↓

§ 12 3 Verts/ALE +

na § 14 14 GUE/NGL ES + 400,255,13

§ 16 8 PPE-DE +

so

1/ES - 322,345,9

na § 17 15 GUE/NGL

2 ↓

§ 22 4 Verts/ALE +

§ 23 9 PPE-DE HS + 388,266,19

§ 26 § oorspronkelijke so
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 -tekst

2 ↓

so

1/ES - 290,343,22

§ 29, punt ii) 5 Verts/ALE

2 ↓

§ 29, punt iii) 6 Verts/ALE +

so

1/ES + 372,280,11

§ 32 10 PPE-DE

2 +

na overw D 11 GUE/NGL -

overw E 1 Verts/ALE +

na overw. I 12 GUE/NGL -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 616,22,32

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PSE am 9
IND/DEM eindstemming
GUE/NGL eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE-DE
§ 26
1ste deel: Gehele tekst met uitzondering van de woorden "bestrijding van de ergste overtreders, te weten"
2de deel: deze woorden

am 5
1ste deel: Gehele tekst met uitzondering van de woorden "zo nodig"
2de deel: deze woorden

am 10
1ste deel: "beklemtoont dat....te brengen"
2de deel: rest

am 15
1ste deel: "beveelt aan ....van teruggooi"
2de deel: rest
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12. Een Europese strategie voor de Roma

Ontwerpresoluties: (B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-
0053/2008, B6-0055/2008, B6-0056/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0050/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 5 4 PSE +

1 PPE-DE +

5 PSE HS + 554,107,11

na § 6

6 Verts/ALE +

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 7 2 PPE-DE +

na § 8 3 PPE-DE ES + 342,272,47

8 UEN HS + 346,294,19na § 9

9 UEN HS - 209,309,135

§ 12 10 UEN HS + 345,268,39

na § 13 11 UEN HS + 366,249,38

na overw F 7 UEN HS + 364,268,21

stemming: resolutie (als geheel) HS + 510,36,67

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0050/2008 PPE-DE ↓

B6-0051/2008 ALDE ↓

B6-0052/2008 Verts/ALE ↓

B6-0053/2008 PSE ↓

B6-0055/2008 GUE/NGL ↓
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B6-0056/2008 UEN ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
UEN am 7, 8, 9, 10, 11
IND/DEM eindstemming
PSE am 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE-DE
§ 7
1ste deel: Gehele tekst met uitzondering van de woorden "een taskforce op te richten"
2de deel: deze woorden

Diversen
De verwijzing in § 8 dient te worden gelezen als "Richtlijn 2000/43/EG"

Jean Lambert is medeondertekenaar van resolutie B6-0052/2008.


