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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. Ontwerp van gewijzigde begroting 05/2010:  OLAF en herziening van de eigen 

middelen 

 

Verslag: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming 

 
HS + 554,21,21 

 

 

2. Voltooiing van de interne markt voor e-handel 

 

Verslag: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

één enkele stemming  +  

 

 

3. Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ***I 

 

Verslag: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

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

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 

Bloc 1 - compromis  

94rev  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

HS + 615,12,8 

  Bloc 2 - 

amendementen van de 

bevoegde commissie   

1-93 commissie  ↓  

stemming: gewijzigd voorstel    +  

stemming: wetgevingsresolutie   HS + 604,11,26 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming  

PPE: bloc 1, bloc 2  
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4. Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I 

 

Verslag: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst in zijn geheel 

bloc 1 - compromis-

amendement 

118 commissie  +  

bloc 2 - 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1-117 commissie  ↓  

  stemming: gewijzigd voorstel   +  

  stemming: wetgevingsresolutie  HS + 601,27,23 

 

 

5. Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan *** 
 

Aanbeveling: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

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

opmerkingen 

stemming: wetgevingsresolutie  ES + 382,250,23 

 

 

6. Handel en economische betrekkingen met Turkije 

 

Verslag: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

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

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 EFD HS - 38,602,18 

Amendement van 

de rapporteur 

2 rapporteur so   

1 +  

2/ES - 235,354,64 

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

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) 

(Commissie INTA)  

 +  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming  

EFD: am 1 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen  

GUE/NGL: 

am 2 

1ste deel:    "verwelkomt de uitslag ... van de grondwet," 

2de deel:    rest 
 

 

7. Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit 

 

Verslag: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Betreft  am 

nr. 

van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

stemming: resolutie (als geheel)   +  

 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE 

§ 51 

1ste deel:  "stelt vast dat er ... nieuwe EU wetgeving inzake bestrijdingsmiddelen," 

2de deel:  rest 
 

§ 67 

1ste deel:  "wijst op het cruciale ... EU-doelstelling inzake biodiversiteit;" 

2de deel:  rest 
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§ 69 

1ste deel:  Gehele tekst met uitzondering van de woorden: "de bovengenoemde activiteiten en" 

2de deel:  deze woorden 
 

 

8. Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen 

 

Verslag: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

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

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

9. Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in 

ontwikkelingslanden  

 

Verslag: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 321,305,12 

§ 49 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 332,293,13 

§ 83 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

§ 84 § oorspronkelijke 

tekst 

 + mondeling 

gewijzigd  

§ 94 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 375,255,15 
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Betreft  am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

visum 21 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 305,317,17 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  

 

 

Verzoeken om aparte stemming  

PPE:   §§ 26, 49, 54, visum 21, overweging B 

ECR:   §§ 2, 3 

GUE/NGL: § 94 

Verts/ALE: § 94 

 

Verzoeken om stemming in onderdelen  

PPE: 

§ 83 

1ste deel:   "verzoekt de internationale ... beleid te ondersteunen" 

2de deel:   rest 
 

Diversen  

Eleni Theocharous heeft een mondeling amendement op paragraaf 84 ingediend: 

84. roept de EU en de G-20 concreet actie te ondernemen om misbruik van belastingsparadijzen, 

belastingontduiking en illegale kapitaalvlucht uit ontwikkelingslanden uit te roeien en om te 

bevorderen dat deze middelen worden geïnvesteerd in de ontwikkelingslanden; 


