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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.  Begrotingscontrole op de financiële middelen van de EU in Afghanistan   

 Verslag: Véronique MATHIEU (A6-0488/2008)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 550,5,25 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM, PPE-DE:  eindstemming 

 

 

2.  De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de 

tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelĳke behandeling van mannen en 

vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 

de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden  

 

 Verslag: Teresa RIERA MADURELL (A6-0491/2008)  
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

AGOR 3 PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

HS + 537,22,31 

AOR 1 PPE-DE  ↓  

OR 2 PSE  ↓  

stemming: resolutie (als geheel)  ↓  

 

AGOR = alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutie 

AOR = alternatieve ontwerpresolutie 

OR = ontwerpresolutie 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL: am 3 

 

 

3.  Situatie in het Midden-Oosten/Gaza  

 Ontwerpresoluties: (B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-

0057/2009, B6-0058/2009, B6-0059/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0051/2009 

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

§3 § PPE-DE  + mondeling 

amendement 

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 353,214,30 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0051/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0054/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0056/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0057/2009  GUE/NGL  
↓ 

 

B6-0058/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0059/2009  UEN  
↓ 

 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

UEN, PPE-DE 

overw C 

1ste deel: "overwegende ... heeft verhinderd" 

2de deel: "overwegende ... internationale humanitaire recht" 

 

Diversen 

Michael Gahler diende, namens de PPE-DE-Fractie, onderstaand mondeling amendement in op paragraaf 3: 

"3.    roept op tot de sluiting van een wapenstilstand die moet worden gewaarborgd door een mechanisme 

dat door de internationale gemeenschap in overleg met het Kwartet en de Arabische Liga moet 

worden ingesteld en dat zou kunnen voorzien in het sturen van een multinationale troepenmacht, in 

het kader van een duidelijk mandaat met het oog op het herstel van de veiligheid en de eerbiediging 

van het staakt-het-vuren voor de inwoners van Israël en Gaza, met een bijzondere verwijzing naar het 

toezicht op de grens tussen Gaza en Egypte, wat een bijzondere verantwoordelijkheid voor Egypte 

inhoudt; verzoekt de Raad extra druk uit te oefenen om een einde te maken aan de voortdurende 

gewelddadigheden; moedigt de diplomatieke inspanningen aan die tot nu toe zijn ondernomen door de 

internationale gemeenschap, met name Egypte en de EU;" 

 

Roberta Angelilli en Inese Vaidere hebben de ontwerpresolutie van de UEN-Fractie medeondertekend. 

Kathy Sinnott heeft de gezamenlijke ontwerpresolutie medeondertekend. 
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4.  Situatie in de Hoorn van Afrika   

 Ontwerpresolutie: (B6-0033/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B6-0033/2009 

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

§ 1 5 PSE  +  

§ 15 8 PPE-DE  +  

na § 18 7 PPE-DE  +  

§ 21 4S PSE  +  

overw B 1 PSE  +  

overw D 2 PSE  +  

overw E 3 PSE  +  

na overw M 6 PPE-DE  +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 570,11,27 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

5.  Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland  

 Ontwerpresoluties: (B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-

0031/2009, B6-0032/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0028/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§9 § PSE  + mondeling 

amendement 

overw H 1S PSE ES - 242,340,10 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 551,15,31 

Ontwerpresoluties van de fracties 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B6-0028/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0029/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0030/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0031/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0032/2009  PPE-DE  
↓ 

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM:  eindstemming  

 

Diversen:  

Jan Marinus Wiersma diende namens de PSE-Fractie het volgende mondeling amendement in op paragraaf 9: 

Schrapping van de volgende passage: 

"verzoekt de Belarussische autoriteiten een eind te maken aan de praktijk van het toekennen van uitreisvisa 

aan hun burgers, in het bijzonder kinderen en studenten;" 

 

 

6.  Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de 

genocide in Srebrenica  

 

 Ontwerpresoluties: (B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-

0025/2009, B6-0026/2009, B6-0027/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0022/2009 

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + mondeling 

gewijzigd 
556,9,22 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0022/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0023/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0024/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0025/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0026/2009  GUE/NGL  
↓ 

 

B6-0027/2009  Verts/ALE  
↓ 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming  

 

Diversen: 

Doris Pack diende, namens de PPE-DE-Fractie, onderstaand mondeling amendement in op paragraaf 3: 

"3. dringt aan op verdere inspanningen om de resterende voortvluchtigen voor de rechter te brengen; 

verklaart volledig achter het waardevolle en moeilijke werk van het Joegoslavië-tribunaal te staan en  

onderstreept dat een belangrijke stap naar vrede en stabiliteit in de regio kan worden gezet door 

degenen die verantwoordelijk zijn voor de moorden in en rond Srebrenica voor de rechter te brengen;" 

 

 

7.  Iran: de zaak Shirin Ebadi   

 Ontwerpresoluties: (B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-

0041/2009, B6-0049/2009, B6-0052/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0036/2009 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0036/2009  ALDE  ↓  

B6-0039/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0040/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0041/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0049/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0052/2009  GUE/NGL  
↓ 

 

 

 

8.  Guinee  

 Ontwerpresoluties: (B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-

0044/2009, B6-0045/2009, B6-0053/2009) 
 

Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0037/2009 

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

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0037/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0042/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0043/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0044/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0045/2009  UEN  ↓  

B6-0053/2009  GUE/NGL  ↓  

 

 

9.  Persvrijheid in Kenia   

 Ontwerpresoluties: (B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-

0048/2009, B6-0050/2009, B6-0055/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0038/2009 

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 46,0,1 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0038/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0046/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0047/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0048/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0050/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0055/2009  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Verzoek om hoofdelijke stemming 

PPE-DE:  eindstemming 

 


