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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. Besluit om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen 

voor wat betreft de overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling 

van het Europees Parlement  

 

Verslag: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: besluit (als geheel) HS + 499,94,4 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming   
 

GUE/NGL: eindstemming 

 

 

2. Herziening van de Verdragen - Overgangsbepalingen in verband met de 

samenstelling van het Europees Parlement  

 

Verslag: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Betreft  am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

na § 4 4 EFD HS - 105,494,13 

§ 5 14S ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

HS + 521,78,8 
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Betreft  am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS + 324,277,12 

overw J 5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ES - 158,451,4 

na overw J 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS - 115,484,13 

na overw K 7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

HS - 172,440,5 

  stemming: resolutie (als geheel)  HS + 479,122,15 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming   
 

EFD:   am  4, 6, 9, 10, eindstemming 

GUE/NGL: am  6, 11, 13, eindstemming 

Verts/ALE: am 6, 11, 12, 13 

ALDE:   am 2 

S&D:   eindstemming 

 

Diversen   
 

De ALDE-Fractie is niet langer medeondertekenaar van de amendementen 6, 8, 9, 11 en 12. 
 

 

3. Kirgizië 

 

Ontwerpresoluties:   B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-

0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0246/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)  

§ 5 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd 

na § 13 1 S&D  +  

§ PPE  + mondeling 

amendement 

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

  Ontwerpresoluties van de fracties   

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Diversen   
 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra heeft namens de PPE-Fractie het volgende mondeling 

amendement op paragraaf 5 ingediend: 

"5. is in dit verband verheugd over het feit dat de voorlopige regering heeft aangekondigd dat 

het referendum over de nieuwe grondwet op 27 juni 2010 zal plaatsvinden en dat er op 10 oktober 

2010 parlementsverkiezingen zullen worden gehouden om de democratie te versterken en voor 

politieke verantwoording; verzoekt de voorlopige regering de internationale verplichtingen van 

Kirgizië na te komen en erop toe te zien dat de verkiezingen vrij en eerlijk zullen verlopen;" 

 

Paolo Bartolozzi heeft namens de PPE-Fractie het volgende mondeling amendement ingediend 

ter inlassing na paragraaf 13: 

"13 bis. verzoekt de Commissie, rekening houdend met de huidige situatie, na te kijken of het 

noodzakelijk is dringende humanitaire hulp te sturen;" 
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4. Elektrische voertuigen 

 

Ontwerpresolutie:   B7-0261/2010 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0261/2010 

(S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

§ 4, punt iv §  

oorspronkelijke 

tekst   

so   

1 +  

2 +  

§ 6 1/rev Verts/ALE HS - 98,491,15 

§  

oorspronkelijke 

tekst   

so   

1  +  

2/ES - 247,340,16 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst   

as +  

§ 8 2/rev S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst   

so   

1 +  

2 +  

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming   
 

PPE:   am 1/rev. 

 

Verzoeken om aparte stemming 

 

GUE/NGL: § 7 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 
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ALDE:  

§ 6 

1ste deel:     Gehele tekst m.u.v. het woord "grote" 

2de deel:    dit woord 

 

GUE/NGL: 

overw C 

1ste deel:     Gehele tekst m.u.v. de woorden "en competitiever" 

2de deel:    deze woorden 

 

§ 4, punt iv 

1ste deel:     Gehele tekst m.u.v. de woorden "die een interne markt doen ontstaan" 

2de deel:    deze woorden 

 

 

5. Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen 

 

Ontwerpresolutie:   B7-0245/2010 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B7-0245/2010 

(Commissie ECON) 

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

 

 

6. Mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees 

partnerschap 

 

Verslag: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

7. De inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het 

vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme 

economie 

 

Verslag: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst   

so   

1 +  

2/ES + 304,299,7 

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst   

as/ES + 352,227,6 

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

 

Verzoeken om aparte stemming  
 

PPE: § 61 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen   
 

PPE:  

§ 55 

1ste deel:     Gehele tekst m.u.v. de woorden "en bindende" 

2de deel:    deze woorden 

 

 

8. Witboek van de Commissie: "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar 

een Europees actiekader" 

 

Verslag: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 30 1 ten minste 74 

leden 

so   

1 +  

2 +  

§ oorspronkelijke 

tekst  

as ↓  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst   

as/ES + 384,214,9 
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 52 2 ten minste 74 

leden 

HS + 305,295,1 

§ oorspronkelijke 

tekst   

as ↓  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst   

as/ES + 337,251,9 

§ 68 3 ten minste 74 

leden 

HS - 295,301,7 

§ oorspronkelijke 

tekst   

ES + 297,293,16 

§ 72 4 ten minste 74 

leden 

ES + 337,266,8 

§ oorspronkelijke 

tekst   

as ↓  

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst   

so   

1 +  

2/ES + 325,281,8 

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming   
 

Verts/ALE: am 2, 3 

 

Verzoeken om aparte stemming  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 

 

De amendementen 1 t/m 4 zijn ingediend door Markus Pieper e.a. 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen   
 

PPE:  

§ 73 

1ste deel:     "roept de lidstaten op ... vastgelegd door de EU" 

2de deel:    rest 
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Verts/ALE:  

am 1 

1ste deel:     "is verontrust ... herbebossing verzekert;" 

2de deel:    rest 
 

 

9. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Strijd 

tegen fraude - Jaarverslag 2008 

 

Verslag: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Betreft  am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 28 1S ECR HS - 097,509,2 

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming   
 

ECR: am 1 

 

 

10. Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 

 

Verslag: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

 

 

11. Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart  

 

Ontwerpresoluties:   B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-

0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7/0247/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 
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Betreft  am 

nr. 

van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 5 § Verts/ALE  + mondeling 

amendement  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst   

 + mondeling 

gewijzigd  

  stemming: resolutie (als geheel)    +  

Ontwerpresoluties van de fracties   

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Diversen   
 

Charles Tannock (ECR-Fractie) en Malika Benarab-Attou (Verts/ALE-Fractie) zijn 

medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie. 

Bastiaan Belder (EFD-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0254/2010. 
 

Nicole Kiil-Nielsen heeft namens de Verts/ALE-Fractie het volgende mondeling amendement 

ingediend ter inlassing na paragraaf 5: 

"5 bis. verzoekt de Nigeriaanse autoriteiten om de recente beslissing van bepaalde Nigeriaanse 

gouverneurs te herroepen om de ter dood veroordeelde gevangenen terecht te stellen teneinde de 

overbevolking in gevangenissen te doen afnemen, wat een zware schending van de 

mensenrechten zou betekenen; roept de gouverneurs op om zich terughoudend op te stellen en het 

de facto moratorium verder toe te passen;" 

 

Filip Kaczmarek heeft namens de PPE-Fractie het volgende mondeling amendement op paragraaf 

7 van de gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend: 

"7. spoort de EU aan haar politieke dialoog met Nigeria ingevolge artikel 8 van de herziene 

Overeenkomst van Cotonou voort te zetten en in die context kwesties te behandelen rond de 

vrijheden van gedachte, geweten, godsdienst en overtuiging, zoals die zijn vastgelegd in 

universele, regionale en nationale teksten inzake mensenrechten;". 
 

 


