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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. Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting

Ontwerpresoluties: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

as +

resolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 18

Diversen:
Malik Azmani (Renew-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke 
ontwerpresolutie RC-B9-0054/2020.
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2. Nigeria, met name de recente terreuraanslagen

Ontwerpresoluties: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

na § 18 1 GUE/NGL -

na § 21 2 GUE/NGL -

so

1 +

overw F § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 608, 41, 23

overw I § oorspronkelijke 
tekst

HS + 629, 39, 6

resolutie (gehele tekst) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID: overw F (2e deel), I
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overw F
1e deel “overwegende dat de bevolking van Nigeria, de talrijkste van Afrika, bijna 

gelijkelijk verdeeld is over moslims en christenen;”
2e deel “overwegende dat het land de grootste christelijke gemeenschap van de regio telt, 

met bijna 30 miljoen christenen die in het noorden van Nigeria wonen; overwegende 
dat de historische rivaliteit tussen het overwegend islamitische noorden en het 
christelijke zuiden dramatisch is toegenomen door het oprukken van de radicale 
islam;”

Diversen
Samira Rafaela (Renew-Fractie) is niet langer medeondertekenaar van gezamenlijke 
ontwerpresolutie RC-B9-0056/2020.

3. Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van 
het nieuwe parlement (parlementaire coup)

Ontwerpresoluties: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-
0053/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 424, 189, 61

so

1/HS + 447, 172, 52

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

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

resolutie (gehele tekst) HS + 471, 101, 103

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: § 7 (2e deel)
ID: § 8 (1e deel)
PPE, Renew: eindstemming RC-B9-0048/2020

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en deze sancties uit te breiden naar hun 

familieleden”
2e deel deze woorden

ID:
§ 8
1e deel “doet een beroep op de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, om het rechtmatige 

mandaat van president Guaidó te erkennen”
2e deel “en juicht toe dat de hoge vertegenwoordiger heeft verklaard dat hij de enige door de 

EU erkende democratische autoriteit is; vraagt daarom dat de door Juan Guaidó 
aangewezen politieke vertegenwoordigers worden erkend;”
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4. Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, van het VEU, met betrekking 
tot Polen en Hongarije

Ontwerpresolutie: B9-0032/2020

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

Ontwerpresolutie B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 433, 189, 50

2 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 438, 175, 61

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

4/HS ↓

na § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 448, 182, 32

na visum 12 1 S&D +

resolutie (gehele tekst) HS + 446, 178, 41

Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D: eindstemming
Verts/ALE: amendementen 2, 3; § 3; eindstemming
PPE: amendement 2; §§ 2, 3 (1e, 3e, 4e deel); eindstemming
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 3
1e deel “uit zijn teleurstelling dat de hoorzittingen nog niet hebben geleid tot aanzienlijke 

vooruitgang van de twee betrokken lidstaten bij het wegnemen van de duidelijke 
gevaren voor een ernstige schending van de in artikel 2 van het VEU bedoelde 
waarden; stelt met bezorgdheid vast dat uit de verslagen en verklaringen van de 
Commissie en internationale organisaties, zoals de VN, de OVSE en de Raad van 
Europa blijkt dat de situatie in zowel Polen als Hongarije is verslechterd artikel 7, lid 
1, van het VEU in stelling is gebracht; wijst erop dat het verzuim van de Raad om 
artikel 7 van het VEU doeltreffend in te zetten de integriteit van de 
gemeenschappelijke Europese waarden, het wederzijds vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de Unie als geheel blijft ondermijnen;”

2e deel “herhaalt zijn standpunt over het besluit van de Commissie om artikel 7, lid 1, van 
het VEU in werking te stellen in verband met de situatie in Polen, en over zijn eigen 
voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van 
het VEU te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige 
schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust;”

3e deel “verzoekt de Raad daarom erop toe te zien dat er bij hoorzittingen in het kader van 
artikel 7, lid 1, van het VEU ook rekening wordt gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen en dat er een beoordeling plaatsvindt van de gevaren voor inbreuken 
op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van meningsuiting, 
met inbegrip van mediavrijheid, academische vrijheid, de vrijheid van vereniging en 
het recht op gelijke behandeling;”

4e deel “verzoekt de Commissie ten volle gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten om een duidelijk gevaar voor een ernstige schending door Polen en 
Hongarije van de waarden waarop de Unie berust, te ondervangen, met name 
versnelde inbreukprocedures en verzoeken in kortgedingprocedures bij het Hof van 
Justitie;”

Diversen:
Robert Biedroń (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van amendement 1.

5. COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020)

Ontwerpresolutie: B9-0035/2020

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

Ontwerpresolutie B9-0035/2020
(commissie ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

voor § 1 8 GUE/NGL ES - 141, 480, 52

so

1/ES + 391, 275, 6

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

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

na § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE ES + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE HS + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 394, 238, 47na § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 279, 230, 167

na § 12 9 GUE/NGL -

na § 14 10 GUE/NGL HS - 171, 425, 80

na § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -na § 22

12 GUE/NGL -

na § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

na § 26 19 Verts/ALE HS - 291, 314, 72

so

1 +

2/ES + 345, 303, 14

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

3/ES + 566, 99, 6

so

1 +

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 43 3 PPE ES - 318, 338, 11

na § 43 1 S&D -

so§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

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

2 +

§ 53 4 PPE ES - 297, 328, 42

so

1 +

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na visum 15 14 Verts/ALE +

so

1/HS - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/HS + 318, 315, 44

so

1/HS - 101, 483, 88

na overw D

13 GUE/NGL

2/HS - 274, 325, 74

na overw E 6 GUE/NGL +

na overw I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ES - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +na overw J

15 Verts/ALE +

resolutie (gehele tekst) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: amendementen 5, 10, 13

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 4
1e deel “is van mening dat we worden geconfronteerd met een ecologische noodtoestand, 

die ingrijpende maatregelen vereist, zowel op EU-niveau als wereldwijd;”
2e deel “verzoekt de Commissie om natuurbescherming en -herstel, samen met 

klimaatverandering, te beschouwen als topprioriteiten voor de Europese Green 
Deal;”
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§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de EU en”
2e deel deze woorden

§ 56
1e deel “merkt op dat het kader voor natuurbehoud ten gevolge van een gebrekkige 

uitvoering mogelijk een vijandige omgeving kan scheppen voor activisten en 
natuurbeschermers en hun leven direct of indirect in gevaar kan brengen;”

2e deel “onderstreept dat moorden op milieuactivisten en natuurbeschermers door de EU 
actief moeten worden veroordeeld;”

S&D:
amendement 5
1e deel “overwegende dat alle vormen van genetische manipulatie of genetische aanpassing 

van levende organismen, hetzij via transgenese of mutagenese, een bedreiging 
vormen voor de biodiversiteit;”

2e deel “overwegende dat het massale gebruik van breedwerkende systemische herbiciden 
zoals glyfosaat rechtstreeks verantwoordelijk is voor het massale verlies van 
biodiversiteit;”

amendement 13
1e deel “dringt aan op een volledig verbod op alle vormen van genetisch gemanipuleerde 

organismen, met inbegrip van genetische modificaties via transgenese of 
mutagenese;”

2e deel “dring aan op een wereldwijd verbod op het gebruik van glyfosaat en soortgelijke 
breedwerkende systemische herbiciden;”

Renew:
§ 48
1e deel gehele tekst zonder de woorden: (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
2e deel (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

PPE, Renew:
§ 35
1e deel “wijst op het belang van passende en voldoende financiering voor biodiversiteit; 

vraagt dat maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit en de 
klimaatbestendigheid in het volgende MFK worden opgenomen en dat de integratie 
van biodiversiteit in alle beleidsterreinen wordt bevorderd, om zo aanzienlijke en 
positieve vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van de Visie 2050;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de Raad om voor die biodiversiteitsmainstreaming een 
duidelijk streefcijfer vast te stellen van ten minste 10 % van het MFK dat bij de 
uitgaven voor de klimaatmainstreaming wordt gevoegd;”

3e deel “beklemtoont voorts dat er een transparantere, volledigere en strengere methodiek 
moet worden vastgesteld voor het traceren van uitgaven in verband met 
biodiversiteit en klimaat; herhaalt zijn oproepen om de huidige financiering van het 
LIFE-programma ten minste te verdubbelen; pleit daarnaast voor de geleidelijke 
afschaffing van schadelijke subsidies en voor samenhang tussen alle EU-fondsen en 
programma’s, zodat geen enkele uitgave uit de begroting van de EU kan bijdragen 
tot biodiversiteitsverlies;”

Diversen
Alexandr Vondra en de ECR-Fractie hebben hun steun ingetrokken voor ontwerpresolutie 
B9-0035/2020.
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6. De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018

Verslag: Peter Jahr (A9-0032/2019)

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

na § 4 12 ECR +

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 504, 156, 9

1 Verts/ALE HS + 333, 312, 22§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

as ↓

2 Verts/ALE HS + 373, 284, 14

so

1/HS + 455, 192, 21

na § 19

3 Verts/ALE

2/HS + 327, 300, 41

so

1 +

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

§ 23 7 PPE +

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

so

1 +

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

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

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

§ 46 9 PPE -

so

1 +

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 415, 204, 22

overw M 4 PPE -

overw P 5 PPE ES + 389, 245, 8

so

1 +

overw R § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw R 11 ECR +

overw S 6 PPE +

resolutie (gehele tekst) HS + 563, 3, 63

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 1, 2, 3; §§ 12, 25 (2e deel), 47 (2e deel)

Verzoeken om aparte stemming
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 31
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “morele en” en “en kiesheid”
2e deel deze woorden
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overw R
1e deel “overwegende dat grotere openheid en meer transparantie over de standpunten van 

de regeringen van de lidstaten in de Raad, het vertrouwen in de EU zal versterken”
2e deel “en het euroscepticisme en het populisme zal doen afnemen;”

S&D:
amendement 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de relevante regels te wijzigen” en “concreet 

worden uitgevoerd”
2e deel deze woorden

Verts/ALE:
§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die reeds zijn beëindigd”
2e deel deze woorden

§ 21
1e deel “onderstreept het belang van de maatregelen ter bevordering van de transparantie 

van besluiten die in het kader van inbreukprocedures worden genomen;”
2e deel “herinnert eraan dat de Commissie in 2014 een centraal platform in het leven heeft 

geroepen op de Europa-website, waarop uitvoerig uitleg wordt gegeven over 
inbreuken;”

3e deel “wijst erop dat de Commissie zowel het Europees Parlement als het publiek 
informatie verschaft over EU-Pilot-procedures en inbreukdossiers door middel van 
haar jaarverslagen over de controle op de toepassing van het EU-recht;”

PPE:
§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en voor derden”
2e deel deze woorden

§ 47
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “duidelijke partijpolitieke banden,”
2e deel deze woorden

PPE, Renew:
§ 43
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en derden”
2e deel deze woorden

Diversen
Amendement 10 is ingetrokken.
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7. Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten 
na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen

Ontwerpresolutie: B9-0047/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0047/2020
(commissie ECON)

resolutie (gehele tekst) +


