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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. Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam ***

Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedur
e

HS + 401, 192, 40

2. Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

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

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

na § 13

9 ID -

na § 19 10 ID -

14 GUE/NGL HS - 164, 432, 47

15 GUE/NGL HS - 181, 415, 45

na § 21

16 GUE/NGL HS - 273, 346, 28

§ 26 13 ID -

na § 27 11 ID -

§ 31 1rev2 Renew HS + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

na overw S 2 ID -

resolutie (als geheel) HS + 416, 187, 44
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 1
GUE/NGL: amendementen 14, 15, 16

3. Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam ***

Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedur
e

HS + 407, 188, 53

4. Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

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

§ 2 1 GUE/NGL HS - 178, 439, 28

resolutie (als geheel) HS + 406, 184, 58

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendement 1

5. Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang

Ontwerpresolutie: B9-0091/2020 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de 
aanneming van de ontwerpresolutie)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0091/2020 
(Verts/ALE)

resolutie (als geheel) HS - 169, 443, 36

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: eindstemming
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6. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen

Ontwerpresolutie: B9-0089/2020 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de 
aanneming van de ontwerpresolutie)

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

Ontwerpresolutie B9-0089/2020
(commissie ENVI)

na visum 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

overw P 2 Verts/ALE, 
S&D

HS + 389, 116, 143

overw Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

resolutie (als geheel) ES + 394, 241, 13

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendement 2

7. Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale 
verminking

Ontwerpresoluties: B9-0090/2020, B9-0092/2020

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0090/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2 +
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 8 3 ID HS - 116, 483, 48

§ 17 4 ID HS - 146, 481, 13

na § 17 5 ID HS - 144, 482, 15

so

1 +

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

2 +

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

3 +

so

1 +

overw A § oorspronkelijke 
tekst

2 +

na overw A 2 ID HS - 128, 512, 12

so

1 +

2 +

overw J § oorspronkelijke 
tekst

3 +

resolutie (als geheel) HS + 612, 7, 32

Ontwerpresolutie B9-0092/2020
(ID)

resolutie (als geheel) HS ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: eindstemming B9-0090/2020
ID: amendementen 2, 3, 4, 5; eindstemming (B9-0090/2020), eindstemming (B9-

0092/2020)
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overweging A
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat VGV niet beperkt blijft tot een enkele 

religie of cultuur,”
2e deel deze woorden

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zonder enige beperkingen”
2e deel deze woorden

ECR, PPE:
overweging J
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder uitgebreide seksuele voorlichting” 

en “waaronder diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten”

2e deel “waaronder uitgebreide seksuele voorlichting”
3e deel “waaronder diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten”

§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten”
2e deel deze woorden

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten” en “waaronder seksuele voorlichting”
2e deel “waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”
3e deel “waaronder seksuele voorlichting”

Diversen
Abir Al-Sahlani (Renew-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0090/2020.
Nicola Procaccini en Jan Zahradil (ECR-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie 
B9-0090/2020.
Miroslav Radačovský (niet-fractiegebonden leden) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie 
B9-0092/2020.
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8. Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van 
consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten

Ontwerpresolutie: B9-0094/2020

Betreft am 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0094/2020 
(commissie IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -na § 5

3 Verts/ALE HS - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE HS - 179, 437, 26

na § 14 6 Verts/ALE -

so

1 +

overw D § oorspronkelijke 
tekst

2 -

resolutie (als geheel) +

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 3, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
overweging D
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de wetgeving inzake gegevensbescherming”
2e deel deze woorden
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9. Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Ontwerpresoluties: B9-0098/2020, B9-0099/2020

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

Ontwerpresolutie B9-0098/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

so

1 +

§ 2, punt (vi) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 570, 70, 9

so

1 +

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 506, 134, 10

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 14, punt (i) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 14, punt (vii) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 14, punt (viii) § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

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

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1/HS + 549, 100, 1

na § 47 4 GUE/NGL

2/HS + 341, 285, 21

§ 50 mondeling 
amendement

José Gusmão ES - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

so

1 +

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 499, 134, 12

na § 66 2 Verts/ALE ES + 482, 94, 54

so

1 +

§ 68 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 77 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 78 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 555, 56, 39

so§ 81 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 555, 57, 36
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

§ 87 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 580, 48, 18

§ 88 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 592, 49, 7

so

1/HS + 579, 24, 43

2/HS - 282, 357, 6

§ 89 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 550, 63, 32

resolutie (als geheel) HS + 543, 39, 69

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendement 4, §§ 87, 88, 89; eindstemming

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (2e deel), 7 (2e deel), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (2e deel), 78 (2e deel), 81 (1e 

deel)

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 4
1e deel “benadrukt het belang van strenge normen en gelijke voorwaarden om het welzijn en 

de gezondheid van dieren in de hele voedselketen te beschermen en eerlijke 
concurrentie tussen landbouwers in Groot-Brittannië en de EU te waarborgen;”

2e deel “sluit de mogelijkheid uit om in de EU levende dieren, vlees en eieren in te voeren 
die niet voldoen aan de EU-normen inzake dierenwelzijn;”

GUE/NGL:
§ 2, punt (vi)
1e deel “een gelijk speelveld moet zorgen voor gelijkwaardige normen op het gebied van 

sociaal, arbeids-, milieu-, mededingings- en staatssteunbeleid,”
2e deel “onder meer door middel van een robuust en alomvattend kader voor toezicht op 

mededinging en staatssteun;”

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de rol van het VK als permanent lid van de VN-

Veiligheidsraad en lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO);”
2e deel deze woorden
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§ 7
1e deel “is van mening dat de EU bij de onderhandelingen met het VK alles in het werk 

moet stellen om haar belangen te beschermen, en te allen tijde moet waarborgen dat 
zij druk kan uitoefenen en dat eenheid verzekerd is, zoals tijdens de 
onderhandelingen over de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK uit de EU; 
benadrukt dat deze eenheid in stand gehouden moet worden tijdens de 
onderhandelingen over het toekomstige partnerschap, en herinnert er daarom met 
klem aan dat de Commissie de enige onderhandelaar namens de EU mag zijn,”

2e deel “en dat de lidstaten bijgevolg geen bilaterale onderhandelaar mogen voeren;”

§ 14, punt (i)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “inzake mededinging en staatssteun”
2e deel deze woorden

§ 14, punt (vii)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voortbouwend op de recente 

vrijhandelsovereenkomsten van de EU, tot doel hebben de handel in diensten verder 
te liberaliseren, tot een niveau dat ruim boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt,”

2e deel deze woorden

§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en staatssteunbeleid”
2e deel deze woorden

§ 57
1e deel “is van mening dat de mobiliteitsregeling gebaseerd moet zijn op non-discriminatie 

en op volledige wederkerigheid;”
2e deel “herinnert eraan dat de lidstaten, zodra het onderhandelingsmandaat is goedgekeurd, 

niet kunnen onderhandelen over bilaterale akkoorden;”

§ 68
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overheidssteun”
2e deel deze woorden

§ 77
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “op het gebied van het buitenlands en 

veiligheidsbeleid” en “aangezien de EU en het VK vele belangen en ervaringen 
delen en opkomen voor vele identieke waarden; benadrukt het feit dat het in het 
belang van beide partijen is om een ambitieuze samenwerking te handhaven”

2e deel deze woorden
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§ 78
1e deel “merkt op, wat het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 

betreft, dat de gemeenschappelijke standpunten en acties van de EU alleen kunnen 
worden vastgesteld door de EU-lidstaten; wijst er evenwel op dat dit niet uitsluit dat 
er raadplegingsmechanismen komen om het VK in staat te stellen zich bij de 
standpunten van het buitenlands beleid en de gezamenlijke acties van de EU aan te 
sluiten, met name op het gebied van de verdediging van de op regels gebaseerde 
wereldorde, multilaterale samenwerking en mensenrechten, in het bijzonder in het 
kader van de VN”

2e deel “de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Raad 
van Europa; steunt overleg en coördinatie met betrekking tot het sanctiebeleid, met 
de mogelijkheid sancties vast te stellen die elkaar versterken wanneer de 
doelstellingen op het gebied van buitenlands beleid van de partijen gelijklopend zijn; 
wijst op de meerwaarde van nauwe samenwerking in het GBVB, gezien de 
belangrijke positie van het VK als actor op het gebied van veiligheid;”

§ 81
1e deel “benadrukt het feit dat deze samenwerking een wederzijds versterkend effect zou 

hebben, doordat hiermee de expertise en capaciteiten van het VK in GVDB-missies 
en -operaties kunnen worden behouden; moedigt het VK er ten zeerste toe aan om 
bij te dragen aan civiele en militaire GVDB-missies en -operaties;”

2e deel “benadrukt het feit dat het VK als derde land en overeenkomstig de politieke 
verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK, niet zal kunnen deelnemen aan de planning of aansturing 
van EU-missies en -operaties en dat de vorm en mate van zijn deelname aan de 
planning of aansturing van / deelname aan EU-missies en operaties en de 
uitwisseling van informatie en interactie met de EU in verhouding moet staan tot de 
door het VK geleverde bijdrage aan elke missie of operatie;”

PPE, GUE/NGL:
§ 89
1e deel “benadrukt de strategische dimensie van de ruimtevaartsector voor Europa; is van 

mening dat een ambitieus ruimtebeleid een doeltreffende bijdrage kan leveren aan de 
verbetering van het externe optreden van de EU”

2e deel “waarvoor de geavanceerde technologische expertise en de steun van het VK en 
andere partners vereist is”

3e deel “en benadrukt dat er vooruitgang moet worden geboekt met de ontwikkeling van 
technologieën met zowel civiele als militaire toepassingen om Europese strategische 
autonomie te garanderen;”

10. Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

Verslag: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Betreft am 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 451, 117, 77



P9_PV(2020)02-12(VOT)_NL.docx 14 PE 648.020

Betreft am 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1 +

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2 -

na § 3 19 GUE/NGL HS - 94, 456, 100

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 350, 256, 31

§ 7, streepje 1 9 S&D HS + 318, 303, 22

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

as +

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

as/ES + 379, 218, 51

na § 14 7 ID -

na § 18 28 Verts/ALE HS - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1/HS + 508, 106, 33

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2 +



P9_PV(2020)02-12(VOT)_NL.docx 15 PE 648.020

Betreft am 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 23 27 Verts/ALE HS - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

na § 27 21 GUE/NGL HS - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL HS - 255, 369, 26

na § 34 2 PPE ES - 250, 376, 18

na § 36 23 GUE/NGL HS - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE HS + 315, 288, 39

titel voor § 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE HS + 353, 216, 77

§ 42

24 GUE/NGL HS - 295, 335, 11

18 Verts/ALE HS - 231, 396, 19na § 42

25 GUE/NGL HS - 233, 402, 6

4 PPE ES - 266, 302, 74

14 S&D +

15S S&D ES + 399, 243, 2

16S S&D +

§ 44

26 GUE/NGL HS - 265, 374, 9

overw C 1 PPE +

na overw C 5 ID -

na overw M 6 ID -

resolutie (als geheel) HS + 452, 142, 53

Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendementen 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: amendementen 17, 18, 27, 28
ECR: amendement 9; §§ 2 (2e deel), 22 (1e deel)
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Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 3
1e deel gehele tekst, zonder de eerste vermelding van de woorden: “in de eurozone”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “benadrukt dat de eenheidsmunt niet kan worden 

teruggedraaid;”
2e deel deze woorden

§ 22
1e deel “stelt voor dat de ECB het tot een van haar onderzoeksprioriteiten maakt om na te 

gaan hoe centraal bankieren en bankentoezicht kunnen bijdragen aan een duurzame 
economie en het tegengaan van de klimaatverandering;”

2e deel “stelt hiertoe voor dat de ECB ook gaat samenwerken met andere internationale 
netwerken dan het NGFS, met name het Netwerk voor duurzaam bankieren en het 
initiatief betreffende de VN-beginselen voor verantwoord bankieren;”

11. De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU

Ontwerpresolutie: B9-0088/2020

Betreft am 
nr.

van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0088/2020
(commissie ENVI)

so

1 +

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2 +

§ 10 7 GUE/NGL HS + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D ES + 421, 202, 3

na overw D 5 GUE/NGL ES + 387, 204, 46

overw M 6 GUE/NGL ES + 405, 202, 30

resolutie (als geheel) HS + 607, 3, 19
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Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL: amendement 7, eindstemming

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een geharmoniseerd, EU-breed systeem van”
2e deel deze woorden

Diversen
Amendementen 2 tot 4 zijn geannuleerd.
Tilly Metz (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0088/2020.


