
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_définitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_NL.doc PE 424.081/ 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 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1.  Informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * 

 Verslag: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 581,7,2 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE-DE: eindstemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

2.  Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I 

 Verslag: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 598,9,0 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

3.  Overeenkomst  EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten * 

 Verslag: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 558,33,23 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

4.  Wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief 

voor voorlopige hechtenis 

* 

 Verslag: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 550,37,35 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE-DE: eindstemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

5.  Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit 

het ESF 

***I 

 Verslag: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 604,16,10 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

6.  EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** 

 Aanbeveling: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 603,21,8 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

7.  Onderwijs aan migrantenkinderen  

 Verslag: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 431,55,94 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

8.  Toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden 

 

 Verslag: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
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Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + mondeling 

gewijzigd 

500,104,55 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: eindstemming 

 

Diversen: 

 

Adina-Ioana Vălean, rapporteur, heeft onderstaand mondeling amendement ingediend op de voetnoot bij 

overweging S, streepje 1: 

- CY, IT, PL en SK erkennen huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht niet als een grond voor het 

recht op vrij verkeer, PL en SK erkennen geregistreerde partnerschappen niet, zelfs niet als ze in andere 

lidstaten zijn gecertificeerd; informatie hierover die is verstrekt door de Commissie, het Bureau voor de 

grondrechten en ngo’s vormt meer bewijs voor de rechtsonzekerheid op dit gebied; 

 

 

9.  Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap  

 Verslag: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming HS + 578,64,14 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: één enkele stemming 

 

 

10.  Communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen ***II 

 Aanbeveling voor de tweede lezing: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

goedkeuring zonder stemming  +  

 

 

 

11.  Vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame 

stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

***II 

 Aanbeveling voor de tweede lezing: 

(gekwalificeerde meerderheid) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

art 16, § 2 1S Verts/ALE  -  

goedkeuring zonder stemming  +  

 

 

12.  Investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van 

huisvesting (wijziging Verordening (EG) nr. 1080/2006 over het EFRO) 

***I 

 Verslag: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen 

van de bevoegde 

commissie - 

stemming en bloc 

1-7 commissie  +  

art 7, § 2, letter c) 11 Verts/ALE HS - 84,554,12 

na overw 3 8 Verts/ALE HS - 81,541,30 

na overw 7 9 Verts/ALE HS - 92,533,30 

overw 10 10 Verts/ALE HS - 87,547,22 

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 629,17,12 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

Verts/ALE:  am 8, 9, 10, 11 

IND/DEM:  eindstemming 

 

 

13.  Gemeenschappelijke visumcode ***I 

 Verslag: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
 

Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst in zijn geheel  

blok 1 - 

compromis-

amendement 

83 ALDE, PPE-

DE, PSE 

 +  
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

blok 2  

amendementen van 

de bevoegde 

commissie 

1-82 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 569,50,32 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

14.  Communautair systeem van milieukeuren ***I 

 Verslag: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 

blok 1 - 

compromis-

amendement 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

blok 2 - 

amendementen 

van de bevoegde 

commissie  

1-60 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel HS + 629,19,4 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 633,18,2 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

IND/DEM: eindstemming 

PPE-DE:  gewijzigd voorstel en eindstemming 

 

Diversen 

De PPE-DE-Fractie heeft de amendementen 61, 62, 63 en 64 ingetrokken. 

 

 

15.  Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 

milieuauditsysteem (EMAS) 

***I 

 Verslag: Linda McAVAN (A6-0084/2009)  
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 

blok 1 - 

compromis-

amendement 

60/rev PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

blok 2 

amendementen van 

de bevoegde 

commissie  

1-59 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 633,13,6 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

16.  Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, 

leeftijd of seksuele geaardheid 

* 

 Verslag: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

voorstel tot 

verwerping van het 

voorstel van de 

Commissie 

81 ten minste 40 

leden 

HS - 273,356,19 

amendementen van 

de bevoegde 

commissie - 

stemming en bloc 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

commissie  +  
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van 

de bevoegde 

commissie - aparte 

stemmingen 

10 commissie as/ES + 376,270,8 

16 commissie as +  

18 commissie HS - 312,325,20 

23 commissie as +  

26 commissie as +  

27 commissie so   

1 +  

2/ES + 458,183,13 

32 commissie as +  

33 commissie as/ES - 273,361,16 

39 commissie so   

1 +  

2 +  

41 commissie HS + 328,308,16 

49 commissie as +  

53 commissie as +  

63 commissie HS  315,339,7 

64 commissie HS + 358;293;7 

68 commissie so/HS   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 commissie HS + 351,292,13 

art 1 37 commissie  +  

96 PPE-DE ES - 297,349,7 

art 2, § 7 87 PPE-DE HS + 299,298,52 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

44 commissie  ↓  

art 3, § 1, letter c 93 PPE-DE ES + 338,303,8 

art 3, § 2 50 commissie  +  

88 PPE-DE HS ↓  

art 3, § 3 89 PPE-DE HS + 397,242,13 

51 commissie so/HS ↓  

1   

2   581,60,13 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so/HS ↓  

art 3, § 4 95 PPE-DE HS + 354,262,18 

52 commissie so   

1 +  

2 +  

3 +  

art 3, na § 5 91 PPE-DE HS + 334,285,35 

54 commissie  ↓  

art 4, § 1, letter a 97 Verts/ALE  +  

56 commissie  ↓  

art 4, § 1, letter b 57 commissie  +  

84 ALDE  ↓  

art 4, § 2 98 Verts/ALE  +  

58 commissie  ↓  

art 5 61 commissie  +  

94 PPE-DE HS - 309,335,8 

art 8 90 PPE-DE HS - 311,334,8 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_définitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_NL.doc PE 424.081/ 10 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

65 commissie ES + 338,285,10 

art 10 86 PSE  +  

67 commissie  ↓  

na overw 12 82 ALDE  +  

overw 15 83 ALDE  +  

25 commissie  ↓  

overw 17 28 commissie so/HS   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so/HS ↓  

overw 18 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 commissie HS ↓  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so/HS ↓  

overw 19 30 commissie HS + 597,43,12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

HS ↓  

stemming: gewijzigd voorstel HS + 364,227,60 

stemming: wetgevingsresolutie HS + 363,226,64 

 

Amendement 81 is ingediend door Henri Weber e.a. 

 

Verzoeken om aparte stemming 

 

PPE-DE:  am 10, 16, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 53 

PSE:  am 18, 49, 63 

Verts/ALE: am 63 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

PPE-DE:  am 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, gewijzigd voorstel en eindstemming 
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ALDE:  am 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - overw. 17, 18, 19 en artikel 3, lid 3 

IND/DEM: am  29, 51 en eindstemming 

PSE:  am 81,  gewijzigd voorstel en eindstemming 

Verts/ALE: am 81 en eindstemming 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

 

ALDE: 

am 28 
1ste deel:  t/m "... Unie en haar lidstaten"  

2de deel:  rest  

 

overw 17 
1ste deel:  gehele tekst, behalve de woorden "Deze richtlijn laat de nationale wetgeving inzake de 

burgerlijke staat, de gezinssituatie of de reproductieve rechten onverlet." 

2de deel:  deze woorden  

 

am 68 
1ste deel:  gehele tekst, behalve de woorden "organisaties die het maatschappelijk ... richtlijn van 

toepassing is." 

2de deel:  deze woorden  

 

overw 18 
1ste deel:  t/m "... extra aandacht moeten krijgen."  

2de deel:  rest 

 

am 51 
1ste deel:  t/m "... met een handicap wordt gerespecteerd." 

2de deel:  rest  

 

artikel 3, § 3 
1ste deel:  t/m "... van hun onderwijsstelsels,"  

2de deel:  rest  

 

PPE-DE: 

am 52 
1ste deel:  "Deze richtlijn ... buiten de bevoegdheidssfeer van de EU vallen." 

2de deel:  "Indien de ... van de Unie." 

3de deel:  "Zij laat ook ... geslacht." 

 

PSE 

am 27 
1ste deel:  t/m "... voor een transactie." 

2de deel:  rest 

 

am 39 
1ste deel:  "Onverminderd de vrijheid van meningsuiting," 

2de deel:  rest 

 

 

17.  Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland  

 Ontwerpresolutie: (B6-0177/2009) 
 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_définitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_NL.doc PE 424.081/ 12 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B6-0177/2009 

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

overw E  - 
oorspronkelijke 

tekst 
 + mondeling 

amendement 

§4 - 
oorspronkelijke 

tekst 
 + mondeling 

amendement 

§ 7 - 
oorspronkelijke 

tekst 
 + mondeling 

amendement 

§ 13 - 
oorspronkelijke 

tekst 
 + mondeling 

amendement 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 594,19,38 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

IND/DEM: eindstemming 

 

Diversen: 

 

Vytautas Landsbergis diende, namens de PPE-DE-Fractie, de volgende mondelinge amendementen in:  

 

Overweging E 

E. overwegende dat de Commissie als reactie op de positieve maatregelen die door Wit‑ Rusland zijn 

genomen reeds een intensievere dialoog met dit land heeft aangeknoopt op gebieden als energie, 

milieu, douane, vervoer en voedselveiligheid en heeft bevestigd bereid te zijn deze technische 

gesprekken die voor beide zijden voordelen bieden, verder uit te breiden, zonder eventuele plannen om 

aan de grens met de EU een nieuwe kernenergiecentrale van niet-westers model te bouwen, in deze 

gesprekken aan bod te laten komen, 

 

§ 7, streepje 4 

– waarborging van politieke rechten en vrijheden door het afschaffen van de praktijk van politieke 

ontslagen van universiteitsmedewerkers; stoppen van de vervolging voor het ontduiken van dienstplicht 

door studenten die van universiteiten zijn gestuurd vanwege hun politieke opvattingen; onderzoek naar 

de recente gevallen van gedwongen ronseling voor het leger van verschillende jonge activisten, zoals 

Franak Viačorka, Ivan Šyla en Zmiter Fedaruk, die neerkomen op gijzeling door de overheid; 

 

§13 

13. verzoekt de Commissie financiële steun te verlenen aan de onafhankelijke Wit-Russische televisiezender 

Belsat en de Wit-Russische regering op te roepen Belsat officieel in Wit-Rusland te registreren; verzoekt de 

Wit-Russische regering om als teken van goede wil en verandering in positieve richting toe te staan dat de 

Wit-Russische "Europese universiteit voor menswetenschappen" (EHU) in ballingschap in Vilnius 

(Litouwen), mits effectieve garanties dat zij in vrijheid zal kunnen werken, legaal naar Wit-Rusland kan 

terugkeren en onder passende omstandigheden kan gaan werken aan de eigen toekomst in Minsk, met 

name door de EHU de mogelijkheid te bieden haar bibliotheek nog in de loop van 2009 opnieuw in Minsk 

te vestigen door hiervoor een gebouw beschikbaar te stellen en de voorwaarden te scheppen die het 

mogelijk maken de uitgebreide collecties in het Wit‑ Russisch, Russisch, Engels, Duits en Frans open te 

stellen en voor iedereen toegankelijk te maken; 
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Jacek Protasiewicz diende, namens de PPE-DE-Fractie, onderstaand mondeling amendement in op § 4:  

 

4. is van mening dat de intensivering van de politieke dialoog tussen de EU en Wit-Rusland als 

voorwaarde moet hebben dat de beperkingen van de vrijheid worden opgeheven en een eind wordt 

gemaakt aan het geweld tegen deelnemers aan protesten van de oppositie en mensenrechtenactivisten; 

roept in dit verband op tot de ogenblikkelijke vrijlating van de ondernemers Mikalai Autukhovich, Yury 

Liavonau en Uladzimir Asipenka, alsmede van de jongerenactivist voor de oppositie Artsiom Dubski, 

en tot herziening van de vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien van 11 personen die hebben 

deelgenomen aan een demonstratie die plaatsvond in januari 2008; 

 

 

18.  Het Europese geweten en het totalitarisme  

 Ontwerpresoluties: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B6-0164/2009  

(PSE) 

stemming: resolutie (als geheel)  -  

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0165/2009 

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

§ 3 - oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

na § 3 4 UEN  -  

§ 4 - oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

na § 4 5 UEN HS - 293,303,21 

na § 5 6 UEN ES - 265,332,23 

7 UEN HS - 287,293,25 

§ 6 23 PSE  +  

§ 7 24 PSE  +  

na § 8 8 UEN  -  

na § 9 10 UEN  -  

§ 11 11 UEN HS - 305,309,21 

na § 11 16 UEN  -  
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 13 25 PSE HS - 209,402,14 

§ 14 26 PSE  +  

§ 15 27 PSE  -  

na § 15 12 UEN HS - 64,552,16 

§ 16 28 PSE HS - 249,353,20 

visum 4 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

visum 6 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

na visum 9 9 UEN ES + 339,273,18 

18 PSE  +  

na visum 10 13 UEN  -  

na visum 11 14 UEN  -  

overw C 1S UEN  -  

na overw F 2 UEN  -  

19 PSE HS + 489,124,17 

20 PSE  + mondeling 

gewijzigd 

na overw G 15 UEN  -  

overw H 21 PSE HS + 469,123,39 

overw I 22 PSE HS + 472,131,17 

overw K 3 UEN HS - 109,497,23 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 553,44,33 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN  
↓ 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

Amendement 17 komt te vervallen. 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

IND/DEM: eindstemming 

PPE-DE:  am 25, eindstemming 

UEN:  am. 3, 5, 7, 11, 12, eindstemming  

PSE  am 19, 21, 22, 28 

 

Verzoeken om aparte stemming  

 

UEN: visum 4 

PSE: visum 6 

 

Diversen 

 

Hartmut Nassauer en József Szájer hebben de door de PPE-DE-Fractie ingediende ontwerpresolutie 

medeondertekend. 

 

Bogusław Sonik heeft ontwerpresolutie B6-0165/2009 medeondertekend. 

 

Vytautas Landsbergis diende namens de PPE-DE-Fractie de volgende mondelinge amendementen in: 

 

§ 3 
3. beklemtoont dat het belangrijk is de gedachtenis aan het verleden levend te houden omdat verzoening 

zonder waarheid en herdenking niet mogelijk is en bevestigt andermaal dat het eendrachtig stelling 

neemt tegen elke vorm van totalitarisme van welke ideologische achtergrond dan ook; 

 

§ 4 
4. wijst erop dat de laatste misdaden tegen de menselijkheid en de laatste genocide in Europa nog in juli 

1995 plaatsvonden, en dat we voortdurend op onze hoede moeten blijven om ondemocratische, 

xenofobe, autoritaire of totalitaire ideeën en tendensen te bestrijden;  

 

Tunne Kelam diende namens de PPE-DE-Fractie onderstaand mondeling amendement in op amendement 

20: 

H. overwegende dat de dominante historische ervaring in West-Europa het nazisme was en dat de landen 

in Midden-Europa zowel het nazisme als het communisme hebben meegemaakt; verder overwegende 

dat begrip voor het dubbele erfgoed van dictatuur van deze landen moet worden bevorderd, 

 

 

19.  Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's  

 Ontwerpresoluties: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

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-B6-0166/2009 

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

stemming: resolutie (als geheel) HS + 546,29,32 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B6-0166/2009  PPE-DE, PSE, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

IND/DEM: eindstemming 

 

 

20.  Nieuwe overeenkomst EU-Rusland  

 Verslag: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
 

Betreft  am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1, letter b) 13S GUE/NGL HS - 213,410,17 

§ 1, na letter c) 5 PSE so/HS   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

§ 1, na letter g) 17 Verts/ALE HS + 619,6,22 

§ 1, letter h) 18 Verts/ALE HS + 350,281,10 

§ 1, na letter k) 19 Verts/ALE HS + 461,19,165 

§ 1, na letter t) 15 GUE/NGL HS - 215,419,12 

§ 1, letter w) 2 PSE  -  

§ 1, letter x) 14S GUE/NGL  -  

na § 1 16 GUE/NGL  -  

overw A 7 GUE/NGL HS - 211,419,11 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na overw C 4 PSE  +  

overw D 8S GUE/NGL HS - 50,582,10 

3 PSE HS - 209,420,14 

na overw D 9 GUE/NGL  -  

overw E 1 PSE  +  

overw G 10 GUE/NGL  -  

na overw H 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

overw L 6S PSE HS - 195,444,7 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 416,80,147 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

 

Verts/ALE: am  17, 18, 19, eindstemming 

IND/DEM: eindstemming 

ALDE:  am 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, eindstemming 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

 

Verts/ALE 

am 5 

1ste deel:  gehele tekst, behalve de woorden "en strategisch" 

2de deel:  deze woorden 

 

 

21.  Gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden  

 Verslag: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Betreft am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 Verts/ALE  -  

stemming: resolutie (Commissie ENVI) 

(als geheel) 

HS + 559,22,8 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: resolutie van de commissie 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_définitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_NL.doc PE 424.081/ 18 

 

 

22.  Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking  

 Verslag: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Betreft am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 +  

stemming: resolutie (Commissie CULT) 

(als geheel) 

HS ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

IND/DEM: resolutie van de commissie. 


