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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. Gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen ***I

Verslag: Timothy KIRKHOPE (A6-0248/2008)

Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

tekst in zijn geheel 48 PPE-DE

2/ES + 305,291,15

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

1-47 commissie ↓

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie HS + 496,103,23

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen
PSE, ALDE, Verts/ALE
am 48
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "en die de mogelijkheid biedt ... van de systeemverkoper;" (art 

2, punt g bis)
2de deel: deze woorden

2. Toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van 
de Raad 

*

Verslag: Esko SEPPÄNEN (A6-0317/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

1-6
8-9

commissie +

12 PSE -art 1

10 Verts/ALE HS + 555,37,25

na art. 1 11 Verts/ALE HS - 267,336,24
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

7 commissie +

stemming: gewijzigd voorstel +

stemming: wetgevingsresolutie HS + 614,3,8

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
Verts/ALE: am  10, 11

3. Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen 

Ontwerpresoluties: (B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-
0382/2008, B6-0415/2008, B6-0416/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0343/2008
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel) HS + 416,136,61

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0343/2008 GUE/NGL ↓

B6-0380/2008 ALDE ↓

B6-0381/2008 PSE ↓

B6-0382/2008 Verts/ALE ↓

B6-0415/2008 PPE-DE ↓

B6-0416/2008 UEN ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming

4. De evaluatie van sancties van de EU als deel van optreden en beleid van de EU op 
het gebied van de mensenrechten 

Verslag: Hélène FLAUTRE (A6-0309/2008)
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Betreft am. 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

§ 5 3 Verts/ALE, 
PSE

+

na § 10 4 Verts/ALE, 
PSE, ea

HS - 221,356,42

§ 21 5 Verts/ALE, 
PSE, ea

HS - 257,292,56

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

§ 34 6 Verts/ALE, 
PSE

Ing.

§ 43 7 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

§ 46 8 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 565,42,10

§ 54 9 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

HS + 548,56,8

na § 54 10 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

Ing.

§ 55 11 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

HS + 343,266,9

12 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

HS + 357,254,9§ 56

§ oorspronkelijke 
tekst

↓

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 520,103,5
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Betreft am. 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so/HS

1 + 565,47,13

§ 58 § oorspronkelijke 
tekst

2 - 263,354,10

§ 66 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 521,77,23

so

1/ES + 330,264,11

na § 70 13 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

2 +

overw A § oorspronkelijke 
tekst

HS + 545,27,34

so

1 +

overw I 1 Verts/ALE, 
PSE

2/ES + 315,301,3

2S Verts/ALE, 
PSE

Ing.

so

1 +

overw S

§ oorspronkelijke 
tekst

2 -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 546,36,40

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
Verts/ALE: am 4, 5, 9, 10, 11, 12, eindstemming
PPE-DE: §§ 49, 57, 58, 66, overw A

Verzoek om aparte stemmingen
Verts/ALE
overw S
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "of daadwerkelijk worden geschonden"
2de deel: deze woorden

§ 1
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "wijst er daarbij ... moeten zijn;"
2de deel: deze woorden
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§ 25
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "toe te werken naar ... worden genomen,"
2de deel: deze woorden

§ 58
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "en één van de pijlers"
2de deel: deze woorden

PPE-DE
am 1
1ste deel: t/m "... of economische betrekkingen"
2de deel: rest

am 13
1ste deel: t/m "... gevallen zouden worden verstrekt;"
2de deel: rest

Diversen
Luisa Morgantini heeft de amendementen 4 en 5 medeondertekend.

5. Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de 
gezondheid van moeders

Ontwerpresoluties: (B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-
0393/2008, B6-0395/2008, B6-0396/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0377/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

so/HS

1 + 595,6,5

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2 + 459,84,38

so/HS

1 + 583,28,9

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2 + 454,117,42

so/HS

1 + 555,54,11

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2 + 452,99,51

so/HS§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

1 + 552,57,12
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 + 441,122,50

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 537,61,23

so

1 +

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 587,21,18

2 ALDE ES + 371,221,18na § 20

3 ALDE +

visum 17 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na visum 21 1 ALDE ES - 221,357,15

na overw F 4 GUE/NGL ES + 367,232,10

so

1 +

2 +

overw M § oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1 +

overw O § oorspronkelijke 
tekst

2 +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 394,182,34

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0377/2008 Verts/ALE ↓

B6-0385/2008 PPE-DE ↓

B6-0388/2008 ALDE ↓

B6-0393/2008 GUE/NGL ↓
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B6-0395/2008 PSE ↓

B6-0396/2008 UEN ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
PSE: § 6, 7, 9, 13, 14, 17, eindstemming
UEN: § 7, 9, 13, 14

Verzoek om aparte stemming
PPE-DE: visum 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE-DE
§ 6
1ste deel: t/m "... noodhulp te kunnen bieden,"
2de deel: rest

§ 7
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "en -diensten"
2de deel: deze woorden

§ 9
1ste deel: gehele tekst, behalve het woorddeel "diensten"
2de deel: dit woorddeel

§ 13
niet van toepassing op de Nederlandse tekst

UEN
overw O
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "de internationale gemeenschap en"
2de deel: deze woorden

§ 15
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "voorlichting over seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg,"
2de deel: deze woorden

PPE-DE, UEN
overw M
1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden "niet mogen meebeslissen over hun reproductieve" en 

"rechten"
2de deel: "niet mogen meebeslissen over hun reproductieve"
3de deel: "rechten"

Diversen
Eva-Britt Svensson heeft de gezamenlijke ontwerpresolutie en amendement 4 medeondertekend.
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6. Handel in diensten 

Verslag: Syed KAMALL (A6-0283/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 3 2 PSE HS + 552,25,2

§ 4 24 GUE/NGL ES + 297,245,38

so

1 +

25 GUE/NGL

2 -

na § 9

26 GUE/NGL +

27 GUE/NGL -§ 12

3 PSE ES - 242,325,8

§ 19 4 PSE +

§ 20 13 Verts/ALE -

§ 21 14 Verts/ALE +

15S Verts/ALE ES + 335,265,7§ 22

§ oorspronkelijk
e tekst

↓

§ 23 16S Verts/ALE +

§ 25 28 GUE/NGL ES + 350,243,8

§ 26 5 PSE HS + 376,225,9

so

1 +

na § 26 17 Verts/ALE

2 -

§ 29 18 Verts/ALE +

§ 30 19 Verts/ALE -

§ 32 6S PSE +

na § 33 7 PSE -
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 35 8S PSE ES + 320,281,11

§ 42 9 PSE +

§ 47 20 Verts/ALE -

na § 47 21 Verts/ALE -

§ 51 10 PSE +

§ 52 11 PSE HS + 554,46,8

§ 53 22 Verts/ALE -

§ 55 23 Verts/ALE -

so

1 -

overw C 12 Verts/ALE

2 +

overw E 1 PPE-DE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 525,77,7

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
PSE: am 2, 5, 11

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE-DE
am 17
1ste deel: t/m "... overeenkomst zijn gedaan,"
2de deel: rest

am 12
1ste deel: t/m "... wereldhandel uitmaakt;"
2de deel: rest

ALDE, PPE-DE
am 25
1ste deel: t/m "... flankerende maatregelen;"
2de deel: rest

7. Europees havenbeleid *

Verslag: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0308/2008)
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 4 GUE/NGL -

§ 4 1 GUE/NGL -

na § 4 2 GUE/NGL -

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 361,210,7

so

1 +

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 338,225,9

na § 47 3 GUE/NGL -

stemming: resolutie (als geheel) HS + 572,12,10

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
PPE-DE: § 11, 45

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE-DE
§ 15
1ste deel: t/m "... structuurfondsen,"
2de deel: rest

§ 39
1ste deel: t/m "... havenautoriteiten als overheidssteun moet worden beschouwd;"
2de deel: rest
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§ 41
1ste deel: t/m "... bepaalde ondernemingen"
2de deel: rest

8. Goederenvervoer in Europa *

Verslag: Michael CRAMER (A6-0326/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS - 157,420,6

2 ↓

na § 3 1 Verts/ALE

3 ↓

so

1 +

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

na § 20 2 Verts/ALE ES - 162,393,12

so

1 +

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

3 Verts/ALE

2 -

na § 24

4 Verts/ALE +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 541,6,15

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
Verts/ALE: am 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE
am 3
1ste deel: "verzoekt ... prestatie-indicatoren"
2de deel: "is van oordeel ... hebben op onderhoud"
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Verts/ALE
§ 23
1ste deel: "benadrukt ... voorwaarden mogen beperken"
2de deel: "maar verzoekt ... transporteurs"

PPE-DE, ALDE
§ 13
1ste deel: "verzoekt ... wijzen van goederenvervoer"
2de deel: "zoals reeds gevraagd ... spoorwegen te reserveren"

9. Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 
2004-2010 

Verslag: Frédérique RIES (A6-0260/2008)

Betreft am. nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 22 1 ALDE, PSE, ea HS + 532,30,14

na § 24 2 ALDE, PSE, ea +

stemming: resolutie (als geheel) HS + 522,16,7

Verzoeken om hoofdelijke stemming
IND/DEM: eindstemming
Verts/ALE: am 1, eindstemming

10. Staatsgreep in Mauritanië 

Ontwerpresoluties: (B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-
0398/2008, B6-0408/2008, B6-0409/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0386/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§8 § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0386/2008 PSE ↓
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B6-0392/2008 PPE-DE ↓

B6-0397/2008 ALDE ↓

B6-0398/2008 GUE/NGL ↓

B6-0408/2008 Verts/ALE ↓

B6-0409/2008 UEN ↓

Diversen
Colm Burke heeft het volgende mondeling amendement ingediend: 
neemt er kennis van dat de militaire junta nieuwe presidentsverkiezingen heeft aangekondigd, maar betreurt dat 
zij, in tegenstelling tot de junta die tussen 2005 en 2007 aan de macht is geweest, geen enkele verbintenis is 
aangegaan om neutraliteit te garanderen; dringt er bij de militaire machthebbers op aan dat zij zich onverwijld 
vastleggen op een tijdschema voor het herstel van de democratische instellingen in overleg met alle politieke 
geledingen;

11. Executies door ophanging in Iran  

Ontwerpresoluties: (B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-
0401/2008, B6-0403/2008, B6-0404/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0389/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 9 bis Cappato + mondeling 
amendement

§ 9 ter Cappato + mondeling 
amendement

overw K § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

+ mondeling 
gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0389/2008 PSE ↓

B6-0394/2008 PPE-DE ↓



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\09-04\votes_definitif\P6_PV(2008)09-04(VOT)_NL.doc PE 412.439/ 15

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B6-0400/2008 ALDE ↓

B6-0401/2008 GUE/NGL ↓

B6-0403/2008 Verts/ALE ↓

B6-0404/2008 UEN ↓

Diversen
Marco Cappato heeft de volgende mondelinge amendementen ingediend ter invoeging na par. 9:
9 bis. verzoekt om indiening op de Algemene Vergadering van de VN van een resolutie die alle landen die 
de doodstraf kennen, oproept aan de secretaris-generaal van de VN en aan het publiek alle informatie 
inzake de doodstraf en de executies ter beschikking te stellen, om het staatsgeheim over de doodstraf te 
ondervangen, dat ook een rechtstreekse oorzaak is van een groot aantal executies;

9 ter. vraagt dat de nieuwe resolutie voorziet in de aanstelling van een bijzondere gezant van de secretaris-
generaal die tot taak heeft toezicht te houden op de toestand, te zorgen voor een maximale transparantie van 
het doodstrafuitvoeringssysteem en een intern proces te bevorderen dat gericht is op de uitvoering van de 
VN-resolutie inzake het moratorium op executies;

Tunne Kelam heeft het volgende mondeling amendement ingediend op overweging K:
overwegende dat er redenen tot bezorgdheid zijn over het feit dat leden en sympathisanten van de Iraanse 
oppositie, die momenteel overeenkomstig artikel 27 van het vierde Verdrag van Genève samen worden 
beschermd in kamp Ashraf in het noorden van Irak door multinationale troepen onder leiding van de VS, 
dreigen te worden uitgewezen of naar Iran te moeten terugkeren, waar hen zware vervolging of mogelijks 
zelfs de doodstraf zou kunnen wachten,

Alain Hutchinson heeft het volgende mondeling amendement ingediend op par. 9:
"verzoekt de Iraakse en de Amerikaanse autoriteiten geen Iraanse oppositieleden, vluchtelingen of 
asielzoekers voor wie ernstig vervolgingsgevaar dreigt gedwongen naar Iran te doen terugkeren, en meer 
bepaald met de UNHCR en andere organisaties samen te werken om een bevredigende oplossing op de 
lange termijn te vinden voor de situatie van diegenen die momenteel in kamp Ashraf vastzitten;"

12. Moord op albino's in Tanzania 

Ontwerpresoluties: (B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-
0405/2008, B6-0406/2008, B6-0407/2008)

Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0387/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel) HS + 93,0,0

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0387/2008 PSE ↓
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Betreft am. 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B6-0390/2008 UEN ↓

B6-0391/2008 PPE-DE ↓

B6-0405/2008 ALDE ↓

B6-0406/2008 GUE/NGL ↓

B6-0407/2008 Verts/ALE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE-DE: eindstemming


