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BIJLAGE

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
↓ vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen)
ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Aantal leden van de commissies

Ontwerpbesluit: B9-0039/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpbesluit B9-0039/2020
(Conferentie van voorzitters)

Ontwerpbesluit +

2. Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor 
rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de 
vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend ***

Aanbeveling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring HS + 550, 24, 22

3. Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten 
***

Aanbeveling: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring HS + 597, 34, 32

4. Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine 
ondernemingen *

Verslag: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Enkele stemming HS + 592, 22, 51
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5. De Europese Green Deal

Ontwerpresoluties: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-
0045/2020, B9-0046/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -voor § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR HS - 154, 505, 15

46 GUE/NGL HS - 253, 378, 49

so

1 +

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 366, 313, 7

14 Verts/ALE HS + 430, 201, 63na § 1

22 ECR -

so

1 +

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 590, 100, 6

so

1 +

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 464, 212, 17

2 PPE ES - 332, 332, 33

15 Verts/ALE HS - 310, 376, 11

na § 3

47 GUE/NGL HS - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE HS - 262, 383, 54

na § 5 23 ECR -

so§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

na § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE ES - 307, 348, 43§ 8

§ oorspronkelijke 
tekst

as +

24 ECR -

25 ECR -

na § 8

26 ECR HS + 552, 94, 60

so

1/HS + 537, 143, 19

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

27 ECR HS - 150, 544, 15

so

1/HS + 533, 159, 10

§ 10

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 553, 123, 23

28 ECR HS - 175, 511, 20

49 GUE/NGL HS - 136, 444, 127

17 Verts/ALE HS - 155, 437, 114

§ 11

4 PPE HS - 219, 453, 30

so

1/HS - 328, 366, 11

na § 11 50 GUE/NGL

2/HS - 136, 568, 6

so

1/HS + 638, 43, 26

2/HS + 589, 112, 5

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

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

na § 14 67 GUE/NGL -

so

1/HS + 371, 313, 21

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 376, 317, 11

so

1 +

2 -

3 +

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

4 +

na § 19 68 GUE/NGL HS - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

HS + 361, 328, 21

na § 20 58 GUE/NGL HS - 154, 498, 58

na § 21 73 GUE/NGL HS - 156, 455, 95

so

1 +

2/HS + 508, 174, 15

3/HS + 594, 97, 9

4/HS + 444, 232, 35

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

5/HS + 357, 303, 38

na § 22 1 leden ES - 294, 351, 57

so

1/HS + 567, 108, 34

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 541, 142, 20

29 ECR HS - 276, 362, 73na § 23

30 ECR HS - 149, 490, 71
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS - 135, 498, 74

41 leden

2/HS - 285, 370, 58

so

1/HS + 518, 158, 33

2/HS + 383, 294, 17

§ 24

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 343, 337, 16

na § 26 42 leden HS - 298, 373, 42

so

1/HS - 311, 382, 20

31 ECR

2/HS - 168, 507, 34

5 PPE HS - 194, 490, 21

so

1/HS + 442, 189, 74

§ 27

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 28 6 PPE -

32 ECR HS - 306, 346, 60

33 ECR -

na § 29

43 leden HS + 370, 314, 27

so

1 +

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 31 18 Verts/ALE HS - 265, 439, 7

so

1 +

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 +

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL ES + 350, 321, 35

so

1 +

2 +

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL HS - 271, 389, 42

na § 39 70 GUE/NGL HS - 95, 607, 6

na § 40 40 leden HS - 186, 461, 55

8 PPE HS - 251, 401, 57

so

1 +

2 +

§ 43

§ oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1 +

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 596, 58, 55

so

1 +

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

so

1/HS + 585, 107, 16

2/HS + 419, 245, 23

3/HS + 540, 120, 33

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 401, 261, 34

9 PPE HS - 199, 480, 28

so

1/HS + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/HS + 445, 215, 40

so

1 ↓

2 ↓

§ 51

§ oorspronkelijke 
tekst

3 ↓

na § 51 54 GUE/NGL HS - 163, 505, 35

so

1/HS + 619, 47, 29

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 53 19 Verts/ALE HS - 133, 535, 41

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 617, 54, 38

7 PPE HS - 277, 366, 63

so

1/HS + 582, 58, 65

2/HS + 340, 331, 33

§ 56

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 408, 253, 45

so

1/HS + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

4 +

so

1 +

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 61 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 62 55 GUE/NGL HS - 285, 363, 63

so

1/HS + 652, 40, 19

2/HS + 398, 292, 13

§ 65 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 447, 244, 9
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 66 56 GUE/NGL HS - 181, 484, 46

so

1 +

§ 72 § oorspronkelijke 
tekst

2/ES + 436, 245, 20

so

1/HS + 624, 63, 25

§ 73 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 351, 259, 42

na § 74 34 ECR -

so

1 +

§ 75 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 79 69 GUE/NGL HS - 231, 436, 43

so

1 +

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 592, 101, 6

na § 80 71 GUE/NGL HS - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

HS + 420, 244, 44

57 GUE/NGL HS - 60, 538, 106

so

1 ↓

2 ↓

§ 82

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS ↓

so

1 +

§ 83 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 +

4 +

5 +

na § 84 35 ECR HS - 313, 338, 61

§ 85 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL HS - 256, 430, 20

36 ECR HS - 177, 518, 14§ 88

§ oorspronkelijke 
tekst

as +

52 GUE/NGL HS - 168, 473, 63

so

1 +

2/ES + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 478, 193, 34

so

1/HS + 590, 82, 37

2/HS + 471, 126, 100

3/HS + 419, 258, 14

4/HS + 537, 143, 21

§ 90 § oorspronkelijke 
tekst

5/HS + 600, 65, 38

na § 90 60 GUE/NGL HS - 135, 567, 9

so

1 +

§ 91 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 469, 215, 22
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 93 37 ECR -

38 ECR -na § 93

39 ECR HS - 173, 503, 31

na § 97 64 GUE/NGL HS + 263, 421, 22

so

1 +

§ 99 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

§ 105 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 105 61 GUE/NGL -

na § 106 62 GUE/NGL HS - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

HS - 314, 381, 10§ 107

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 542, 146, 18

na § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE HS + 376, 319, 14na § 109

65 GUE/NGL HS - 273, 395, 33
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 113 66 GUE/NGL -

na overw A 44 GUE/NGL -

resolutie (als geheel) HS + 482, 136, 95

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0040/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: amendement 65; §§ 2 (2e deel), 9 (1e deel), 10, 14, 22 (2e, 3e en 4e deel), 27 (1e 

deel), 34, 36 (3e deel), 46 (2e deel), 49, 53 (1e deel), 55, 57 (1e deel), 80 (2e deel), 
85, 90 (1e deel), 107; eindstemming

PPE: amendement 4; §§ 22 (5e deel), 65, 90
GUE/NGL: amendementen 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 

71, 72, 73; §§ 3 (2e deel), 15 (1e deel), 23, 82 (2e deel), 89 (4e deel), 91 (2e deel)
ECR: amendementen 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: amendementen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41; 

§§ 24, 49, 56, 73; B9-0040/2020

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: §§ 8, 23
1/20 van 
de leden:

§ 24

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden “en alle sectoren moet samenbrengen om hen op 

hetzelfde spoor te zetten naar hetzelfde doel”
2e deel deze woorden
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§ 9
1e deel “is van mening dat een juridisch bindende toezegging van de EU voor 

klimaatneutraliteit ten laatste tegen 2050 een krachtig instrument zal vormen om de 
maatschappelijke, politieke, economische en technologische krachten die nodig zijn 
voor de transitie, te mobiliseren;”

2e deel “benadrukt met klem dat de transitie een gedeelde inspanning vereist van alle 
lidstaten en dat elke lidstaat moet bijdragen om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit 
in de EU te bereiken; verzoekt de Commissie uiterlijk in maart 2020 een voorstel 
voor een Europese klimaatwet in te dienen;”

§ 14
1e deel “benadrukt dat de netto-emissies tot bijna nul moeten worden teruggebracht in alle 

sectoren van de economie, om gezamenlijk bij te dragen aan de doelstelling van het 
bereiken van klimaatneutraliteit;” zonder de woorden “tot bijna nul” en “in alle 
sectoren van de economie”

2e deel “tot bijna nul” en “in alle sectoren van de economie”
3e deel “verzoekt de Commissie om, waar nodig, voorstellen te doen op basis van 

effectbeoordelingen, met het oog op de herziening van de wetgevingsmaatregelen 
van de EU op het gebied van klimaat en energie tegen juni 2021, om de hogere 
klimaatambities voor de middellange en lange termijn te kunnen verwezenlijken; 
vraagt dat de Commissie ook gebruik maakt van het bijkomend potentieel van 
andere bestaande EU-wetgeving om bij te dragen tot de klimaatactie, bijvoorbeeld 
de richtlijn inzake ecologisch ontwerp, de afvalwetgeving van de EU, de 
maatregelen betreffende de circulaire economie en de verordening inzake 
gefluoreerde broeikasgassen; onderstreept dat op de natuur gebaseerde oplossingen 
de lidstaten kunnen helpen hun doelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie en 
biodiversiteit te halen, maar vindt dat deze oplossingen een aanvulling moeten 
vormen op de vermindering van broeikasgasemissies aan de bron;”

§ 23
1e deel “onderstreept dat het van cruciaal belang is te zorgen voor een goed functionerende, 

volledig geïntegreerde consumentgerichte en concurrerende energiemarkt in Europa; 
benadrukt het belang van grensoverschrijdende verbindingen voor een volledig 
geïntegreerde energiemarkt; is ingenomen met de aankondiging dat de Commissie 
tegen medio 2020 maatregelen zal voorstellen voor slimme integratie, en 
onderstreept dat verdere integratie van de energiemarkt van de EU een belangrijke 
rol zal spelen bij het verbeteren van de energievoorzieningszekerheid”

2e deel “en het bereiken van een broeikasgasneutrale economie; benadrukt in deze context 
dat een afdoende gefinancierd Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators nodig is om de regionale samenwerking tussen de lidstaten te 
versterken;”
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§ 33
1e deel “dringt aan op een ambitieus nieuw actieplan voor de circulaire economie, dat 

gericht moet zijn op het verminderen van de totale voetafdruk van de EU-productie 
en -consumptie ten aanzien van milieu en hulpbronnen, en tegelijkertijd sterke 
stimulansen moet bieden voor innovatie, duurzame ondernemingen en markten voor 
klimaatneutrale en niet-toxische circulaire producten, met als hoofdprioriteiten 
hulpbronnenefficiëntie, nulverontreiniging en afvalpreventie; wijst op de sterke 
synergieën tussen klimaatactie en de circulaire economie, met name in energie- en 
koolstofintensieve industrieën” zonder de woorden “klimaatneutrale en” 

2e deel “klimaatneutrale en”
3e deel “dringt aan op de vaststelling van een EU-doelstelling voor efficiënt gebruik van 

hulpbronnen”

§ 36
1e deel “vraagt de Commissie met klem om de EU-maatregelen tegen verontreiniging door 

kunststoffen, in het bijzonder op zee, nog te verscherpen, en dringt aan op meer 
beperkingen op en de vervanging van kunststofproducten voor eenmalig gebruik; 
steunt de ontwikkeling van wetgeving om oververpakking aan te pakken en om 
ervoor te zorgen dat alle verpakkingen die niet op een economisch haalbare wijze 
kunnen worden hergebruikt of gerecycled, ten laatste in 2030 niet meer op de EU-
markt mogen worden gebracht, waarbij de voedselveiligheid wordt gevrijwaard; 
pleit voor maatregelen voor de grensoverschrijdende coördinatie van 
statiegeldsystemen;” zonder de woorden “en dringt aan op meer beperkingen op en 
de vervanging van kunststofproducten voor eenmalig gebruik”

2e deel “en dringt aan op meer beperkingen op en de vervanging van kunststofproducten 
voor eenmalig gebruik”

3e deel “dringt er bij de Commissie op aan om microplastics op een alomvattende manier 
aan te pakken, onder meer door een alomvattende geleidelijke eliminatie van 
opzettelijk toegevoegde microplastics en door middel van nieuwe maatregelen, 
waaronder regelgeving, tegen het onbedoelde vrijkomen van plastic deeltjes uit 
bijvoorbeeld textiel, banden en kunststofkorrels; merkt op dat de Commissie 
voornemens is een regelgevingskader voor biologisch afbreekbare en biogebaseerde 
kunststoffen te ontwikkelen; wijst op de noodzaak van een volledig circulaire 
kunststoffeneconomie”

§ 45
1e deel gehele tekst zonder de woorden “en dat de leningen voor de vervoersector van alle 

relevante EU-fondsen (Connecting Europe Facility, InvestEU, enz.), evenals de 
Europese Investeringsbank (EIB), hierop zijn toegesneden”

2e deel deze woorden

§ 53
1e deel “benadrukt dat duurzame landbouw en landbouwers een essentiële rol zullen spelen 

bij de aanpak van de uitdagingen van de Europese Green Deal; benadrukt het belang 
van de Europese landbouw en de mogelijkheden die de landbouw heeft om bij te 
dragen tot klimaatactie, de circulaire economie, een versterkte biodiversiteit en de 
bevordering van het duurzame gebruik van hernieuwbare grondstoffen”

2e deel “benadrukt dat Europese landbouwers de nodige instrumenten moeten krijgen om 
klimaatverandering tegen te gaan en hun bedrijven hieraan aan te passen, zoals 
investeren in de transitie naar duurzamere landbouwsystemen; benadrukt dat de “van 
boer tot bord”-strategie gericht moet zijn op een ambitieuze vermindering van 
broeikasgasemissies in de landbouw en bodemdegradatie”
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§ 60
1e deel gehele tekst zonder de woorden “etikettering inzake voedingswaardes” en “en milieu 

en dierenwelzijn”
2e deel deze woorden

§ 61
1e deel gehele tekst zonder de woorden “agro-ecologie”
2e deel dit woord

§ 80
1e deel gehele tekst zonder de woorden “en de extra investeringen die nodig zijn voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal, die het door de 
Commissie genoemde conservatieve cijfer van 260 miljard EUR ruimschoots 
overschrijden”

2e deel deze woorden

Renew:
amendement 11
1e deel toevoeging van de woorden “en de vaststelling van parallelle regelingen van 

enigerlei aard”
2e deel toevoeging van de woorden “benadrukt met klem dat geen enkel 

prijsstellingssysteem bestaande of toekomstige CO2-normen voor auto’s en 
vrachtwagens mag vervangen of verzwakken, of rechtstreeks extra lasten mag 
leggen op consumenten”

§ 99
1e deel gehele tekst zonder de woorden “met name die in het kader van de Europese Green 

Deal”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “uiterlijk”
2e deel deze woorden

§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden “snelle” en “tegen 2020”
2e deel “snelle”
3e deel “tegen 2020”
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§ 49
1e deel “kijkt uit naar de komende voorstellen van de Commissie voor strengere 

emissienormen voor luchtverontreinigende stoffen voor verbrandingsmotoren 
(Euro 7) en voor herziene emissienormen voor CO2 voor auto’s en bestelwagens, 
alsook voor vrachtwagens”

2e deel “om vanaf 2025 voor een traject naar emissievrije mobiliteit te zorgen”
3e deel “verzoekt de Commissie levenscyclusbeoordelingsmethoden te ontwikkelen; 

herinnert aan de diepgaande analyse in het kader van de mededeling van de 
Commissie getiteld “Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische 
langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale 
economie”, die uitwees dat, volgens de scenario’s om in 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken, vanaf 2040 alle nieuwe auto’s die in de EU in de handel worden gebracht 
emissievrij zullen moeten zijn; roept op tot een coherent beleidskader en een 
overgangsregeling om deze ontwikkeling te ondersteunen”

4e deel “merkt op dat een herziening van de huidige regels nodig zal zijn om de lidstaten die 
het voortouw nemen toe te staan strengere maatregelen te nemen op nationaal 
niveau, indien zij daartoe besluiten”

§ 56
1e deel gehele tekst zonder de woorden “chemische” en “bindende”
2e deel “chemische”
3e deel “bindende”

§ 65
1e deel gehele tekst zonder de woorden “zowel ambitieuze en afdwingbare wettelijke 

maatregelen en bindende” en “omvang en” 
2e deel “zowel ambitieuze en afdwingbare wettelijke maatregelen en bindende”
3e deel “omvang en”

§ 72
1e deel gehele tekst zonder de woorden “en de visbestanden opnieuw op te bouwen tot een 

hoger niveau dan de maximale duurzame opbrengst”
2e deel deze woorden

§ 73
1e deel gehele tekst zonder de woorden “ten minste 30 %”
2e deel deze woorden

§ 75
1e deel gehele tekst zonder de woorden “en bodem”
2e deel deze woorden
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§ 83
1e deel “benadrukt dat het huidige marktonevenwicht tussen laag aanbod van en grote vraag 

naar duurzame financiële producten moet worden aangepakt; onderstreept nogmaals 
de rol van duurzame financiering en” 

2e deel “acht het van essentieel belang dat de belangrijkste internationale financiële 
instellingen snel werk maken van de invoering en ontwikkeling van groene 
financiering, om volledige transparantie te waarborgen over de mate van 
duurzaamheid van het financiële stelsel van de EU en om de mondiale economie met 
succes koolstofvrij te maken; hamert erop dat er moet worden voortgebouwd op de 
resultaten van de strategie inzake duurzame financiering, wijst erop dat het actieplan 
van de EU inzake duurzame financiering snel ten uitvoer moet worden gelegd”

3e deel “met inbegrip van een groen label voor financiële producten, de norm voor groene 
obligaties”

4e deel “en de integratie van milieu-, sociale en governancefactoren in het prudentieel kader 
voor banken”

5e deel “en is tevreden met de oprichting van het Internationaal platform inzake duurzame 
financiering”

GUE/NGL:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden “voor nieuwe duurzame groei, met”, “en 

concurrerende” en “waarin economische groei is losgekoppeld van de wereldwijde 
broeikasgasemissies, het hulpbronnengebruik en de afvalproductie van de EU”

2e deel deze woorden

§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden “voor nieuwe duurzame groei”
2e deel deze woorden

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden “op basis van effectbeoordelingen”
2e deel deze woorden

§ 15
1e deel “is van mening dat nieuwe en hogere broeikasgasdoelstellingen vereisen dat de EU-

regeling voor de emissiehandel (EU-ETS) geschikt is voor het beoogde doel”
2e deel “verzoekt de Commissie de ETS-richtlijn snel te herzien, onder meer door aandacht 

te besteden aan de lineaire verminderingsfactor, de regels voor de toewijzing van 
gratis emissierechten en de mogelijke noodzaak van een koolstofbodemprijs”

§ 30
1e deel “onderstreept dat de industriële strategie en de strategie voor kmo’s duidelijke 

stappenplannen moeten omvatten voor het ter beschikking stellen van een 
omvattende waaier aan stimulansen en financieringsmogelijkheden voor innovatie, 
voor de toepassing van baanbrekende technologieën en voor nieuwe duurzame 
bedrijfsmodellen, alsmede voor het wegnemen van alle regelgevende beperkingen; 
dringt aan op EU-steun voor koplopers op het gebied van klimaat en hulpbronnen, 
door middel van een technologieneutrale benadering die in overeenstemming is met 
de beste beschikbare wetenschappelijke kennis en met de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de EU op de lange termijn”

2e deel “onderstreept de rol van milieuveilige koolstofafvang en -opslag bij het 
klimaatneutraal maken van de zware industrie wanneer er geen directe opties voor 
emissiereductie beschikbaar zijn”
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§ 91
1e deel gehele tekst zonder de woorden “onderstreept dat het Europees semester, zoals het 

momenteel functioneert, niet mag worden afgezwakt”
2e deel deze woorden

ECR:
amendement 41
1e deel “dringt aan op een snelle uitfasering van alle rechtstreekse en onrechtstreekse 

subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2020 in de EU en in elke lidstaat; 
benadrukt dat het toekomstige energiesysteem van de EU voornamelijk gebaseerd 
moet zijn op hernieuwbare energiebronnen en dat daarvoor een snelle uitfasering 
van fossiele brandstoffen vereist is, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de lidstaten, te beginnen met de geleidelijke afschaffing van 
subsidies voor fossiele brandstoffen in 2020”

2e deel “beschouwt gas als een overgangsenergiebron; benadrukt dat alle sectoren hun 
gebruik van schone en hernieuwbare energie geleidelijk moeten verhogen om de 
klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de EU te halen”

amendement 50
1e deel “beschouwt de voorgestelde tweefasenaanpak van de herziening van de NDC van de 

EU waarvan in de mededeling over de Europese Green Deal sprake is, als een 
gemengd signaal aan de overige partijen bij de Overeenkomst van Parijs over het 
standpunt van de EU inzake haar ambitie voor 2030”

2e deel “benadrukt dat het overdrijven van de problemen met decarbonisatie tussen 50 en 
55 % geen blijk geeft van leiderschap op het wereldtoneel, maar integendeel ruimte 
schept voor meer uitvluchten om de ambitie van de NDC’s laag te houden”

Verts/ALE:
amendement 31
1e deel “is gekant tegen pogingen om de EU-ETS uit te breiden tot het wegvervoer en de 

bouwsector”
2e deel “aangezien deze sectoren reeds normen hebben voor het terugdringen van 

broeikasgasemissies, en de opname ervan in de EU-ETS zou kunnen leiden tot 
buitensporige, belastende regelgeving en een mogelijk zware financiële last voor de 
consumenten”

ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “indien de verschillen in klimaatambitie in de 

wereld blijven bestaan”, “neemt kennis van het standpunt van de Commissie dat dit 
mechanisme een alternatief zou zijn voor de bestaande maatregelen inzake 
koolstoflekkage in het kader van de EU-ETS” en “en dat het moet zorgen voor een 
daadwerkelijke koolstofprijs in de EU en tegelijkertijd koolstofbeprijzing in andere 
delen van de wereld moet aanmoedigen;”

2e deel “indien de verschillen in klimaatambitie in de wereld blijven bestaan”
3e deel “neemt kennis van het standpunt van de Commissie dat dit mechanisme een 

alternatief zou zijn voor de bestaande maatregelen inzake koolstoflekkage in het 
kader van de EU-ETS”

4e deel “en dat het moet zorgen voor een daadwerkelijke koolstofprijs in de EU en 
tegelijkertijd koolstofbeprijzing in andere delen van de wereld moet aanmoedigen;”
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§ 22
1e deel “benadrukt dat alle sectoren hun gebruik van hernieuwbare energie moeten verhogen 

om de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de EU te realiseren en fossiele 
brandstoffen geleidelijk moeten afschaffen; dringt aan op een herziening van de 
richtsnoeren voor trans-Europese energie (TEN-E) voordat de volgende lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang (PCI) wordt aangenomen, teneinde het 
wetgevingskader af te stemmen op de prioriteit van de ontwikkeling en uitrol van 
slimme netwerken en te voorkomen dat men vastzit aan koolstofintensieve 
investeringen; benadrukt dat er nood is aan een strategische benadering van de 
energieclusters in de EU teneinde de meest doeltreffende investeringen 
hernieuwbare energiebronnen te kunnen benutten; is daarom ingenomen met de 
aankondiging van een strategie voor offshore-windenergie, is van mening dat het 
beleid van de EU specifiek gericht moet zijn op het aanmoedigen van innovatie op 
het vlak van duurzame energieopslag en groene waterstof;” zonder de woorden “en 
fossiele brandstoffen geleidelijk moeten afschaffen” en “is daarom ingenomen met 
de aankondiging van een strategie voor offshore-windenergie;”

2e deel “en fossiele brandstoffen geleidelijk moeten afschaffen”
3e deel “is daarom ingenomen met de aankondiging van een strategie voor offshore-

windenergie;”
4e deel “benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat het gebruik van energiebronnen 

zoals aardgas slechts van tijdelijke aard is, gezien de doelstelling om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken;” zonder de woorden “slechts”

5e deel “slechts”

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1e deel “steunt in het algemeen het idee van marktgerichte maatregelen als een van de 

instrumenten om de klimaatdoelstellingen te bereiken;”
2e deel “heeft echter bedenkingen bij het idee om eventueel de emissies van gebouwen op te 

nemen in de EU-ETS, aangezien dit de overheid zou ontslaan van de 
verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen en zou kunnen leiden tot hogere 
energiefacturen voor huurders en huiseigenaren; is van mening dat een degelijke 
maatregel nader moet worden onderzocht;”
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PPE, GUE/NGL:
§ 43
1e deel “herhaalt dat het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) in staat is om zonder 

aanzienlijke kosten luchtvaartemissies te verlagen”
2e deel “maar dat het SES niet op zichzelf aanzienlijke reducties van luchtvaartemissies, in 

lijn met de langetermijndoelstelling van de EU, teweeg zal brengen”
3e deel “dringt daarom aan op een duidelijk stappenplan voor regelgeving voor de 

luchtvaart, op basis van technologische oplossingen, infrastructuur, vereisten voor 
alternatieve brandstoffen en efficiënt functioneren en in combinatie met stimulansen 
voor een verschuiving tussen vervoerswijzen”

§ 82
1e deel “is ingenomen met het nieuwe beleid inzake kredietverstrekking voor energie en de 

nieuwe strategie voor klimaatactie en ecologische duurzaamheid die de EIB op 14 
november 2019 heeft aangenomen en beschouwt deze als een belangrijke stap om de 
Europese Green Deal te verwezenlijken; is erover verheugd dat de EIB wordt 
omgevormd tot de nieuwe Europese klimaatbank, waarbij zij tegen 2025 de helft van 
haar activiteiten op klimaatactie en ecologische duurzaamheid richt, tegen 2021 haar 
steun voor projecten met fossiele brandstoffen stopzet en tegen 2020 al haar 
financieringsactiviteiten in overeenstemming brengt met de beginselen en 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; moedigt de EIB aan een actieve rol 
te spelen bij de ondersteuning van projecten die een rechtvaardige transitie 
ondersteunen, zoals onderzoek, innovatie en digitalisering, de toegang van kmo’s tot 
financiering, en sociale investeringen en vaardigheden”

2e deel “verwelkomt de recente verklaringen van de onlangs benoemde voorzitter van de 
ECB dat de instelling, zowel in haar monetaire rol als met betrekking tot het 
bankentoezicht, moet bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering; spoort de 
Commissie er in dit opzicht toe aan samen te werken met de ECB om het coherente 
optreden dat in de mededeling over de Europese Green Deal wordt beloofd, te 
waarborgen”

3e deel “onverminderd het in de Verdragen vastgestelde mandaat van de ECB;”

§ 90
1e deel “benadrukt dat een aanzienlijk deel van de financiering die nodig is voor de Green 

Deal zal moeten komen uit de begrotingen van de lidstaten;”
2e deel “maakt zich zorgen dat elk toekomstig financieringsmodel van de Green Deal in 

gevaar komt zonder duurzaam fiscaal beleid en betrouwbare financiële situaties van 
lidstaten”

3e deel “dringt daarom aan op de invoering van een faciliterend kader voor duurzame 
overheidsinvesteringen om de doelstellingen van de Europese Green Deal te 
verwezenlijken”

4e deel “maar benadrukt dat welk financieringsmodel ook wordt gekozen, de duurzaamheid 
van de overheidsfinanciën in de EU niet mag worden ondermijnd; benadrukt echter 
dat duurzame investeringen in het kader van de Europese Green Deal daadwerkelijk 
aanvullend moeten zijn en marktfinanciering niet mogen verdringen”

5e deel “wijst er in dit opzicht op dat particuliere en publieke investeringen van de huidige 
lage rentevoeten kunnen profiteren”

ID, GUE/NGL:
§ 46
1e deel “is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de maritieme sector in de 

EU-regeling voor de emissiehandel op te nemen”
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2e deel “benadrukt dat de EU een hoog ambitieniveau met betrekking tot de vermindering 
van broeikasgasemissies in de maritieme sector moet verdedigen, zowel op 
internationaal als op EU‑niveau, maar dat nieuwe EU‑maatregelen het internationale 
concurrentievermogen van schepen onder EU‑vlag niet mogen ondermijnen; is van 
mening dat EU‑maatregelen en internationale maatregelen hand in hand moeten 
gaan om de vaststelling van dubbele regelgeving voor de sector te voorkomen, en 
dat noch wereldwijd optreden, noch het gebrek daaraan een belemmering mag 
vormen voor het vermogen van de EU om zelf ambitieuzer op te treden”

3e deel “benadrukt voorts de behoefte aan maatregelen om af te stappen van het gebruik van 
zwakke stookolie en aan dringende investeringen in onderzoek naar nieuwe 
technologieën om de scheepvaart en de luchtvaart koolstofvrij te maken, en in de 
ontwikkeling van emissievrije en groene schepen”

§ 47
1e deel “steunt”
2e deel “de voorgestelde maatregelen om de emissies in de luchtvaartsector terug te 

dringen”
3e deel “de ETS in overeenstemming met de klimaatambitie van de EU te versterken, en”
4e deel “de toewijzing van gratis emissierechten aan luchtvaartmaatschappijen voor 

vluchten binnen de EU uit te faseren”
5e deel “verzoekt” en “tegelijkertijd” 
6e deel “de Commissie en de lidstaten” en “om alles in het werk te stellen om de bepalingen 

van de Regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale 
luchtvaart (Corsia) aan te scherpen en” 

7e deel “de vaststelling door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van een 
langetermijndoelstelling om de emissies binnen de luchtvaartsector aanzienlijk te 
verlagen, te ondersteunen; en hierbij de wetgevingsautonomie van de EU met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de ETS-richtlijn te waarborgen; benadrukt 
dat alleen het Europees Parlement en de Raad, als medewetgevers, een besluit 
mogen nemen over eventuele toekomstige wijzigingen van de ETS-richtlijn; wijst 
erop dat alleen wijzigingen in de ETS-richtlijn mogen worden aangebracht als deze 
in overeenstemming zijn met de verbintenis van de EU om de broeikasgassen in alle 
economische sectoren te verminderen;”

Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1e deel “neemt kennis van de plannen van de Commissie om te overwegen de Europese 

emissiehandel uit te breiden tot emissies afkomstig van wegvervoer”
2e deel “wijst een rechtstreekse opneming in de EU-regeling voor emissiehandel af;” zonder 

de woorden “rechtstreekse”
3e deel “rechtstreekse”

ID, PPE:
§ 57
1e deel “stelt met bezorgdheid vast dat landbouw, visserij en voedselproductie nog steeds de 

grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit op het land en in de zee zijn;”
2e deel “is van mening dat de afname van het aantal bestuivers, waaronder bijen, vanuit het 

oogpunt van de voedselzekerheid bijzonder zorgwekkend is, omdat gewassen die 
van bestuiving afhankelijk zijn, een belangrijke rol spelen in onze voeding”

3e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten zo snel mogelijk volledig goedkeuring te 
hechten aan de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) inzake bijen van 2013”

4e deel “en spoort de lidstaten ertoe aan hun beoordeling van pesticiden dienovereenkomstig 
aan te passen”
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1/20 van de leden, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1e deel “is van mening dat de geplande herziening van de staatssteunregels de 

beleidsdoelstellingen van de Europese Green Deal moet weerspiegelen en gericht 
moet zijn op het versterken en vereenvoudigen van investeringen in duurzame 
oplossingen, het waarborgen van een snelle afbouw van directe en indirecte 
subsidies voor steenkool en fossiele brandstoffen in de EU en het verstrekken van 
richtsnoeren die volledig in overeenstemming zijn met de doelstellingen inzake de 
vermindering van broeikasgasemissies en het milieu voor nationale, regionale en 
lokale overheden, die een belangrijke rol zullen spelen bij een doeltreffende en 
innovatieve tenuitvoerlegging van de Europese Green Deal; is van mening dat de 
herziening het mogelijk moet maken dat nationale steun voor structurele 
veranderingen als gevolg van de uitfasering van steenkool onder dezelfde 
voorwaarden wordt verleend als steun uit het fonds voor een rechtvaardige transitie” 
zonder de woorden “snelle” en “en fossiele brandstoffen”

2e deel “snelle”
3e deel “en fossiele brandstoffen”
4e deel “benadrukt dat een dergelijke herziening het krachtige pakket mededingingsregels 

van de EU niet af mag zwakken;”
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6. Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord van het VK

Ontwerpresolutie: B9-0031/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 539, 107, 18

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 559, 113, 19

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 560, 114, 31

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 621, 59, 16

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 592, 37, 69

resolutie (als geheel) HS + 610, 29, 68

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: §§ 8, 12, 18, 19, 20
Renew: eindstemming

7. Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid 
van de Europese Unie op dit gebied

Verslag: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

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

so

1 +

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

3 +

so

1 +

2 +

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

na § 10 9 ECR HS - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 17 5S ID -

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 +

4 +

na § 35 1 ID HS - 167, 461, 61

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 43 6 ID -

7 ID -

so

1 +

2/HS + 509, 179, 14

§ 56

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 544, 109, 45

so

1 +

2 +

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1 +

§ 58 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 510, 137, 57
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

visum 9 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 29 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 30 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 43 § oorspronkelijke 
tekst

as +

visum 46 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na overw D 8 ECR HS - 311, 346, 49

so

1 +

2 +

3 +

overw F § oorspronkelijke 
tekst

4 +

resolutie (als geheel) HS + 496, 113, 103

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 8, 9
ID: amendement 1; §§ 56 (2e en 3e deel); 58 (2e deel)

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 16, 29, 30, 38, 58; visa 9, 29, 30, 43, 46
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt aan op de instelling van een doeltreffend en 

onafhankelijk klachtenmechanisme voor groepen burgers en belanghebbenden die 
het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen;”

2e deel deze woorden

§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herhaalt zijn verzoek aan de EU-lidstaten en leden 

van de Raad van Europa die dat nog niet hebben gedaan, om het Verdrag van 
Istanbul zo spoedig mogelijk te ratificeren en uit te voeren;”

2e deel deze woorden

ID:
§ 3
1e deel “stelt dat alle landen die de internationaal erkende fundamentele vrijheden in acht 

nemen als pijlers van de democratie, het voortouw moeten nemen bij zowel de 
wereldwijde verbreiding van praktijken op het gebied van democratisch bestuur die 
berusten op de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, als bij de 
versterking van internationale wetgevingsinstrumenten ter bescherming van de 
mensenrechten; wijst erop dat invloeden met een negatieve uitwerking op 
democratisch bestuur en de waarden die onlosmakelijk verbonden zijn met de 
mensenrechten, uitdagingen met zich meebrengen waarmee de inzet van 
democratische landen wordt gedwarsboomd;”

2e deel “is uitermate verontrust over de banden tussen autoritaire regimes en populistische 
nationalistische partijen en regeringen; is van oordeel dat dergelijke banden de 
geloofwaardigheid ondermijnen van de inspanningen van de EU om de 
fundamentele waarden te bevorderen;”
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§ 7
1e deel “is uiterst verontrust over de toename van het aantal moorden, fysieke aanvallen en 

lastercampagnes en het gebruik van de doodstraf, vervolging, opsluiting, pesterijen 
en intimidatie jegens mensen die, waar ook ter wereld, opkomen voor de 
mensenrechten, en met name journalisten, wetenschappers, advocaten, politici en 
maatschappelijke activisten, waaronder vrouwenrechtenactivisten, milieuactivisten, 
landbeschermers en pleitbezorgers van religieuze minderheden, voornamelijk in 
landen waar de corruptie welig tiert en het gerechtelijk toezicht en de eerbiediging 
van de rechtsstaat sterk te wensen overlaten; maakt zich met name zorgen over de 
steeds driestere aanvallen op vreemde bodem, waarbij in sommige gevallen de 
wetten en gebruiken in verband met diplomatieke privileges en immuniteiten worden 
geschonden; dringt erop aan dat de hoogste geledingen in de besluitvorming zich 
voor de rechter verantwoorden voor die aanvallen; merkt op dat alle 
mensenrechtenverdedigers, en met name vrouwen, specifieke risico’s lopen en 
passende bescherming behoeven;”

2e deel “laakt het feit dat bepaalde regeringen wetten hebben aangenomen die de activiteiten 
van het maatschappelijk middenveld of sociale bewegingen beperken, onder meer 
door de opheffing van ngo’s of de bevriezing van hun activa;”

3e deel “maakt zich ernstig zorgen over het gebruik van repressieve cyberbeveiligings- en 
antiterrorismewetgeving om mensenrechtenverdedigers te bestrijden;”

§ 56
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “er legale migratiekanalen en -mogelijkheden in het 

leven moeten worden geroepen en dat”, “waar mogelijk” en “onder meer in 
overeenstemming met het beginsel van non-refoulement”

2e deel “er legale migratiekanalen en -mogelijkheden in het leven moeten worden geroepen 
en dat”

3e deel “waar mogelijk” en “onder meer in overeenstemming met het beginsel van non-
refoulement”

§ 57
1e deel “vraagt met klem om de externe dimensie van de vluchtelingencrisis aan te pakken, 

onder meer door samenwerking en partnerschappen met de betrokken derde landen 
tot stand te brengen en zodoende naar duurzame oplossingen voor conflicten te 
zoeken; meent dat de naleving van het internationale recht inzake vluchtelingen en 
mensenrechten een belangrijke bouwsteen vormt voor de samenwerking met derde 
landen;”

2e deel “benadrukt dat er in overeenstemming met de mondiale pacten inzake migratie en 
vluchtelingen echte stappen moeten worden gezet om de zelfredzaamheid van 
vluchtelingen te vergroten, de toegang tot oplossingen uit derde landen uit te 
breiden, de mensenrechtenomstandigheden bij het migratiebeheer te verbeteren, met 
name in landen van herkomst of doorreis, en een veilige terugkeer in waardigheid te 
waarborgen;”

3e deel “verzoekt de EU en haar lidstaten volledig transparant te zijn over hun 
samenwerkingsbeleid met derde landen en de toewijzing van middelen aan die 
landen voor de samenwerking op migratiegebied; acht het van belang dat de 
middelen voor ontwikkeling en samenwerking hun doel blijven dienen en niet ten 
goede komen aan daders van mensenrechtenschendingen; verzoekt de EU steun te 
verlenen aan het initiatief van het UNHCR om stateloosheid tegen 2024 binnen en 
buiten de EU te beëindigen;”
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§ 58
1e deel “betreurt de dodentol onder vluchtelingen en migranten en laakt de 

mensenrechtenschendingen die zij ondergaan in de Middellandse Zee”
2e deel “hekelt ook de aanvallen op ngo’s die deze mensen helpen; verzoekt de EU en haar 

lidstaten om de humanitaire hulp voor gedwongen ontheemden te verhogen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten om steun te verlenen aan gemeenschappen die 
vluchtelingen opvangen; beklemtoont dat de tenuitvoerlegging van de mondiale 
pacten inzake migratie en inzake vluchtelingen daarom niet alleen hand in hand 
moet gaan met de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 van de VN zoals vervat in 
de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, maar ook met een verhoging van 
de investeringen in ontwikkelingslanden;”

Renew:
§ 30
1e deel “verzoekt de VV/HV en de Raad om bijzondere aandacht te schenken aan de 

mensenrechtensituatie in illegaal bezette gebieden; herhaalt dat de illegale bezetting 
van grondgebied of een deel ervan een aanhoudende schending van het 
internationale recht vormt; benadrukt dat de bezettende macht uit hoofde van het 
internationale humanitaire recht verantwoordelijk is tegenover de burgerbevolking;”

2e deel “betreurt de wederopname van vertegenwoordigers van een land dat het grondgebied 
van een andere staat bezet, in de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa;”

ECR, PPE:
§ 8
1e deel “onderstreept het belang van de wereldwijde bevordering van gendergelijkheid en de 

rechten van vrouwen en meisjes; benadrukt dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, 
maar dat vrouwen en meisjes nog altijd het slachtoffer worden van discriminatie en 
geweld; beklemtoont dat de meeste samenlevingen zich nog altijd met moeite een 
weg banen naar wettelijke emancipatie van vrouwen en meisjes en naar gelijke 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk werk, gelijke beloning en 
politieke en economische vertegenwoordiging; uit zijn bezorgdheid over de 
wijdverbreide aanhoudende aanvallen op de rechten van vrouwen”

2e deel “en op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,”
3e deel “en over wetgeving die in vele delen van de wereld deze rechten beperkt; wijst erop 

dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) en kinderhuwelijken tot de meest 
wijdverspreide schendingen van de mensenrechten behoren; geeft uiting aan zijn 
vrees dat vrouwen die een geloof belijden of een overtuiging aanhangen extra 
kwetsbaar zijn voor vervolging; is ingenomen met het Spotlight-initiatief van de EU 
en de VN voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes en vraagt om 
versterking ervan;”
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§ 35
1e deel “bevestigt dat de toegang tot gezondheid een mensenrecht is en dat seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten berusten op fundamentele mensenrechten en 
essentiële elementen van de menselijke waardigheid zijn; wijst erop dat een 
ontoereikende toegang tot essentiële goederen en sociale diensten (zoals water, 
voedsel, gezondheid, onderwijs en sanitaire voorzieningen) en een moeilijke toegang 
tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg een onacceptabele schending van de 
mensenrechten vormen; veroordeelt de schendingen van de seksuele en 
reproductieve rechten van vrouwen, waaronder het ontzeggen van de toegang tot 
desbetreffende diensten; benadrukt dat adequate en betaalbare gezondheidszorg, 
waaronder geestelijke gezondheidszorg zoals psychologische hulp, en de universele 
eerbiediging van en toegang tot seksuele en reproductieve rechten en onderwijs voor 
alle vrouwen moeten worden gegarandeerd en dat zij vrij en verantwoordelijk 
moeten kunnen beslissen over hun gezondheid, met inbegrip van hun seksuele en 
reproductieve gezondheid; benadrukt dat deze diensten belangrijk zijn om 
vrouwenlevens te redden en de zuigelingen- en kindersterfte terug te dringen; vindt 
het onacceptabel dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen en meisjes een twistpunt blijven, onder meer in multilaterale fora;” zonder 
de woorden “en dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”, “tot seksuele 
en reproductieve gezondheidszorg”, “de schendingen van de seksuele en 
reproductieve rechten van vrouwen, waaronder”, “tot seksuele en reproductieve 
rechten en” en “met inbegrip van hun seksuele en reproductieve gezondheid;” en 
“seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”

2e deel de woorden “en dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”, “de 
schendingen van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen, waaronder”, 
“tot seksuele en reproductieve rechten en” en “seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten”

3e deel de woorden “tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg” en “met inbegrip van 
hun seksuele en reproductieve gezondheid”

4e deel “benadrukt dat vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van gewapende conflicten, 
recht hebben op noodzakelijke medische zorg; benadrukt het belang van de rol van 
vrouwen bij de preventie en oplossing van conflicten, bij operaties voor 
vredeshandhaving, humanitaire hulp en wederopbouw na conflicten, alsmede bij de 
bevordering van de mensenrechten en democratische hervormingen;”

overw F
1e deel “overwegende dat we zelfs in dit decennium zien hoe gendergelijkheid en 

vrouwenrechten op mondiaal niveau beperkt en aangevallen worden;”
2e deel “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gebaseerd zijn op” 
3e deel “fundamentele mensenrechten en essentiële aspecten van de menselijke waardigheid 

vormen”
4e deel “overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd een van de meest 

voorkomende mensenrechtenschendingen is, alle lagen van de bevolking treft en een 
van de belangrijkste obstakels vormt voor het bereiken van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen; overwegende dat een integrale en bindende EU-strategie voor 
gendergelijkheid, waarom het Parlement heeft verzocht, moet zorgen voor 
gendermainstreaming op alle beleidsgebieden van de EU en de impact van het 
komende EU-genderactieplan III moet versterken;”
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8. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid

Verslag: David McAllister (A9-0054/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 4 7 GUE/NGL -

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

so

1 ↓

§ 17

§ oorspronkelijke 
tekst

2 ↓

na § 28 9 GUE/NGL -

na § 30 10 GUE/NGL ES - 331, 337, 36

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 426, 225, 50

so

1 +

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

11 GUE/NGL -na § 57

12 GUE/NGL -

§ 64 2 Verts/ALE -

so

1 +

§ 70 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

overw E 1 Verts/ALE -

overw G 5 GUE/NGL -

na overw J 4 GUE/NGL -

stemming: resolutie (gehele tekst) HS + 454, 148, 102

Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE: § 44
ECR: § 44

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 44
ECR: §§ 4, 44

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 5
1e deel “betreurt dat het Trans-Atlantisch Partnerschap kampt met een groot aantal 

problemen en verstoringen, maar niettemin een absolute voorwaarde blijft voor de 
veiligheid en welvaart aan weerszijden van de Atlantische Oceaan;”

2e deel “betreurt de geleidelijke terugtrekking van de VS uit de multilaterale, op regels 
gebaseerde wereldorde;”

§ 46
1e deel gehele tekst zonder de woorden “is ingenomen met het besluit van de 

Commissievoorzitter om binnen vijf jaar een echte, operationele Europese defensie-
unie tot stand te brengen” en “in dit verband” 

2e deel deze woorden

§ 56
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is van mening dat de EU zich moet blijven 

inspannen om het nucleair akkoord met Iran in stand te houden” en “het gezamenlijk 
alomvattend actieplan (het nucleair akkoord met Iran – JCPOA) en”

2e deel deze woorden
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§ 70
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alsook de strategische autonomie van de EU” 
2e deel deze woorden

Renew:
§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en niet parallel mogen handelen”
2e deel deze woorden

9. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid

Verslag: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

18 ID -

so

1 +

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

as +

na § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID HS - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23S ID -

24 ID -§ 10

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 555, 98, 52

§ 11 25S ID -

so

1 +

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 441, 239, 22
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3 +

so

1/HS - 175, 507, 18

na § 12 2 Verts/ALE

2/HS ↓

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

na § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

so

1/HS + 582, 80, 45

§ 16

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 17 29S ID -

na § 17 4 Verts/ALE HS - 296, 349, 63

30 ID -

so

1 +

§ 21

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 21 5 Verts/ALE ES - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE HS - 185, 425, 92

§ 24

§ oorspronkelijke 
tekst

as +



P9_PV(2020)01-15(VOT)_NL.docx 37 PE 646.599

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 24 7 Verts/ALE HS - 217, 428, 54

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 422, 205, 74

na § 35 8 Verts/ALE HS + 342, 308, 53

na § 36 9 Verts/ALE -

so

1 +

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 554, 105, 47

na § 39 10 Verts/ALE -

so

1 +

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

32 ID -§ 48

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 474, 202, 28

na § 48 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE HS - 263, 407, 35

na § 52 12 Verts/ALE HS - 184, 467, 41

na § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 382, 241, 71
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 69 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 403, 229, 74

na § 69 14 Verts/ALE HS - 271, 372, 56

§ 73 § oorspronkelijke 
tekst

as +

38 Renew HS + 470, 113, 121

so

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ oorspronkelijke 
tekst

3 ↓

na § 75 15 Verts/ALE HS - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE HS - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

so

1 +

§ 106 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 107 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 111 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

resolutie (gehele tekst) HS + 364, 266, 77
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: §§ 10, 12 (2e deel), 16 (1e deel), 26, 37 (2e deel), 69, 111 (2e deel); 

amendementen 2, 38
ECR: amendement 21

Verzoeken om aparte stemming
S&D: §§ 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: §§ 73, 75, 106, 107, 111

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 1
1e deel gehele tekst zonder het woord “jihadistisch”
2e deel dit woord

§ 43
1e deel gehele tekst zonder het woord “jihad”
2e deel dit woord

§ 106
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om de toename van jihadistische activiteiten en 

migratiecrises in te dammen en”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 21
1e deel “is van mening dat Europese strategische autonomie berust op het vermogen van de 

Unie om haar autonome operationele capaciteit, bestaande uit geloofwaardige 
strijdkrachten, haar industriële capaciteit om de uitrusting te produceren die haar 
strijdkrachten nodig hebben en haar politieke besluitvormingscapaciteit te versterken 
wanneer de omstandigheden dat vereisen, en beantwoordt aan het doel om meer 
verantwoordelijkheid voor de Europese veiligheid op zich te nemen teneinde de 
belangen en waarden van de Unie te verdedigen, zo mogelijk samen met partners en 
zo nodig alleen; wijst erop dat energiezekerheid een belangrijk aspect is van het tot 
stand brengen van strategische autonomie;”

2e deel “is ervan overtuigd dat Europese strategische autonomie de capaciteit moet omvatten 
om strijdkrachten in te zetten in de periferie van de EU;”

ID:
§ 16
1e deel “onderstreept dat het strategisch partnerschap tussen de EU en de NAVO van 

fundamenteel belang is om een antwoord te bieden op de veiligheidsproblemen 
waarmee de EU en haar buurlanden worden geconfronteerd;”

2e deel “wijst erop dat strategische autonomie van de EU de NAVO niet in twijfel trekt en 
de huidige veiligheidsarchitectuur in Europa niet ondermijnt; benadrukt dat een 
sterker Europa de NAVO versterkt en de EU in staat stelt om meer wereldwijde 
uitdagingen samen met de NAVO aan te pakken;”
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§ 37
1e deel “wijst nogmaals op het strategische belang van de Westelijke Balkan voor de 

veiligheid en stabiliteit van de EU; wijst op de noodzaak om de inzet, integratie en 
coördinatie van de EU in de regio te verbeteren, onder meer in het kader van het 
mandaat van de GVDB-missies van de EU;”

2e deel “herhaalt dat het EU-beleid inzake de Westelijke Balkan beoogt ervoor te zorgen dat 
de landen in de regio zich aanpassen aan het EU-acquis, ze te helpen op weg naar 
toetreding en daarmee het beheer van de vrede en stabiliteit voor heel Europa te 
verbeteren;”

§ 111
1e deel gehele tekst zonder de woorden “is ingenomen met de aankondiging van de 

oprichting van een directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart bij de 
Commissie onder de verantwoordelijkheid van de commissaris voor Interne Markt;”

2e deel deze woorden

Renew:
§ 75
1e deel “verzoekt de Raad het standpunt van het Parlement ten aanzien van artikel 5 van de 

toekomstige EDF-verordening goed te keuren; benadrukt dat het de hoogste tijd is 
voor de oprichting van het EDF; herinnert eraan dat dit instrument nog niet definitief 
is goedgekeurd, en dat er in april 2019 alleen een politiek deelakkoord is getekend; 
benadrukt dat er moet worden vastgehouden aan het standpunt van het Parlement 
over de omvang van het fonds, de openstelling voor derde landen en de vaststelling 
van een passend intellectuele-eigendomsbeleid op het gebied van veiligheid en 
defensie om de resultaten van het onderzoek te beschermen;”

2e deel “vraagt de Commissie de wederzijdse openstelling van de wapenmarkten als 
voorwaarde te stellen voor de deelname van derde landen;”



P9_PV(2020)01-15(VOT)_NL.docx 41 PE 646.599

3e deel “herinnert in dit verband aan het uiterst gevoelige en strategische karakter, zowel 
voor de industriële concurrentie als voor de strategische autonomie van de Unie, van 
het onderzoek op defensiegebied; verzoekt rekening te houden met de eerste lessen 
die zijn getrokken uit de uitvoering van het EDIDP (met name wat de toepassing van 
vrijstellingen voor in aanmerking komende entiteiten betreft), het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten, aangezien zij 
de eindafnemers van de defensie-industrie zijn, altijd volledig bij het 
besluitvormingsproces betrokken worden om ervoor te zorgen dat de programma’s 
in de strategische behoeften van het GVDB en de lidstaten voorzien;  is van mening 
dat het welslagen van het EDF zal afhangen van het vermogen om in de specifieke 
defensiebehoeften van de deelnemende landen te voorzien, inzetbaar militair 
materieel te bevorderen en de beschikbaarheid van voldoende begrotingsmiddelen te 
garanderen, en er daarbij voor te zorgen dat overlapping van industriële knowhow 
wordt vermeden, dat nationale investeringen in defensie worden aangevuld en dat de 
samenwerking niet al te ingewikkeld wordt en berust op gemeenschappelijke 
standaardisering en interoperabiliteit van wapens en militair materiaal in de EU; is 
van mening dat het ontwikkelen van de Europese defensie-industrie door het 
reglementeren van de toegang van derde partijen buiten de EU tot projecten die door 
het fonds worden gefinancierd, volledig strookt met de Europese ambitie van 
strategische autonomie en niet in strijd is met de veiligheids- en defensiebelangen 
van de EU en haar lidstaten;”

GUE/NGL:
amendement 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en militaire”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Europese Raad om van het gebruik 

van stemmingen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad op het gebied van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) een politieke prioriteit te 
maken waar het VEU dat toestaat; vraagt de lidstaten een doeltreffende 
geïntegreerde aanpak van crises en conflicten te ontwikkelen, waarbij civiele en 
militaire middelen zo goed mogelijk en zo evenwichtig mogelijk worden 
gecombineerd; meent dat het vermogen van de Unie om adequaat op opkomende 
crises en conflicten te reageren, ook afhankelijk is van de snelheid van de 
besluitvorming;”

2e deel “vraagt de Europese Raad om van het gebruik van stemmingen met gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) een politieke prioriteit te maken waar het VEU dat toestaat”

3e deel “vraagt de lidstaten een doeltreffende geïntegreerde aanpak van crises en conflicten 
te ontwikkelen, waarbij civiele en militaire middelen zo goed mogelijk en zo 
evenwichtig mogelijk worden gecombineerd; meent dat het vermogen van de Unie 
om adequaat op opkomende crises en conflicten te reageren, ook afhankelijk is van 
de snelheid van de besluitvorming;”
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10. Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van 
Europa

Ontwerpresoluties: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

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

Ontwerpresolutie B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Titre 6 GUE/NGL HS - 75, 558, 60

17 GUE/NGL HS - 140, 490, 66§ 1

36 ECR HS - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR HS - 169, 512, 26

38 ECR -

na § 1

39 ECR -

1 ID HS - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL HS - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

na § 2

41 ECR HS - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

na § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

so

§ 7

§ oorspronkelijke 
tekst

1 +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

45 ECR -§ 8

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 460, 196, 48

na § 8 3 ID HS - 166, 516, 18

46 ECR HS - 156, 520, 21

so

1 +

§ 9

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

na § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

HS + 338, 286, 73

§ 12 49S ECR HS - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew HS + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D ES + 382, 304, 15

72 Verts/ALE HS - 286, 375, 36

so

1 ↓

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

2 ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 14 52 ECR HS - 188, 488, 19

74 Verts/ALE HS - 257, 398, 46

70 S&D, PPE HS + 438, 217, 42

§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

HS - 254, 394, 53

54 ECR HS - 193, 484, 22§ 17

76 Renew HS - 265, 307, 104

55 ECR -

so

1/HS + 536, 129, 33

§ 18

§ oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

so

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 23 58 ECR -

na § 23 59 ECR -

§ 24 60S ECR HS - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

na § 27 63 ECR HS - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL HS - 105, 561, 34na § 29

65 ECR HS - 182, 492, 16

§ 31 66S ECR -

5 ID HS - 125, 557, 14

26 GUE/NGL HS - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

na § 31

67 ECR HS - 320, 354, 21

visum 1 28S ECR -

na visum 3 29 ECR HS - 197, 485, 14

visum 4 30S ECR -

visum 5 31S ECR -

na visum 5 7 GUE/NGL HS - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -overw A

32 ECR -

overw B 9 GUE/NGL HS - 120, 486, 93

10S GUE/NGL -overw C

33 ECR HS - 164, 519, 16
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw C 11 GUE/NGL HS - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL HS - 267, 399, 28

na overw D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -overw E

34 ECR HS - 320, 349, 28

overw F 35 ECR HS - 159, 511, 22

resolutie (als geheel) HS + 494, 147, 49

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: amendementen 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; §§ 8, 10, 18 (1e deel)
GUE/NGL: amendementen 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; § 15
PPE: amendement 70; eindstemming
Renew: amendementen 71, 73, 74, 75; eindstemming
Verts/ALE: amendementen 72, 74, 76
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 7
1e deel “stelt voor dat de plenaire vergadering van de conferentie een open forum mogelijk 

maakt voor besprekingen tussen de verschillende deelnemers, zonder vooraf bepaald 
resultaat en zonder beperking van de onderwerpen tot vooraf bepaalde 
beleidsterreinen of integratiemethoden; stelt voor dat hoogstens vooraf bepaalde 
beleidsprioriteiten kunnen worden geïdentificeerd, zonder dat de lijst ervan volledig 
is”

2e deel “bijvoorbeeld:  Europese waarden, fundamentele rechten en vrijheden, 
democratische en institutionele aspecten van de EU, milieu-uitdagingen en de 
klimaatcrisis, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, economische en 
werkgelegenheidsaspecten, met inbegrip van belastingen, digitale transformatie, 
veiligheid en de mondiale rol van de EU; onderstreept het feit dat dit een 
onvolledige reeks beleidsmaatregelen is die als leidraad voor de conferentie kan 
dienen; stelt voor gebruik te maken van speciale Eurobarometer-enquêtes om de 
opstelling van de agenda en de debatten in het kader van het conferentieproces te 
ondersteunen;”

ECR:
§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de sociale partners op EU-niveau, elk met twee 

leden;”
2e deel deze woorden

ID:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “burgeragora’s, jongerenagora’s en een 

coördinatieraad”
2e deel deze woorden

§ 18
1e deel “benadrukt dat steun moet worden verleend door middel van voorbereidende 

vergaderingen en door de inbreng van gevestigde en ervaren maatschappelijke 
organisaties en andere deskundigen;”

2e deel “merkt op dat ngo’s, universiteiten, onderzoekscentra en denktanks in heel Europa 
bijzondere deskundigheid hebben en verzoekt hen het conferentieproces op de 
diverse niveaus en ten aanzien van de diverse organen te ondersteunen;”

Verts/ALE:
amendement 24
1e deel schrappen van de woorden “vertegenwoordigers van de Commissie (de drie 

bevoegde commissarissen);”
2e deel aanvulling van de woorden “vertegenwoordigers van de nationale en regionale 

parlementen, vertegenwoordigers van de burgeragora’s”

Diversen
Amendement 68 wordt geannuleerd.
Dragoş Pîslaru (Renew-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0036/2020.


