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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. De Republiek Guinee, met name geweld tegen demonstranten

Ontwerpresoluties: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, 
B9-0111/2020, B9-0113/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0104/2020 Verts/ALE ↓

B9-0106/2020 S&D ↓

B9-0108/2020 ECR ↓

B9-0110/2020 GUE/NGL ↓

B9-0111/2020 PPE ↓

B9-0113/2020 Renew ↓

2. Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar

Ontwerpresoluties: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, 
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0101/2020
(ID)

resolutie (als geheel) -

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1=
7=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS + 361, 165, 100§ 5

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

8 GUE/NGL ES - 214, 271, 140§ 12

2 Verts/ALE ES + 277, 267, 77

na § 12 9 GUE/NGL ES + 370, 219, 36

na § 14 10 GUE/NGL -

§ 20 3 Verts/ALE HS + 392, 141, 95

na § 20 4 Verts/ALE HS + 298, 297, 32

na overw K 5 GUE/NGL -

overw L 6 GUE/NGL -

resolutie (als geheel) +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0102/2020 Verts/ALE ↓

B9-0103/2020 S&D ↓

B9-0105/2020 ECR ↓

B9-0107/2020 GUE/NGL ↓

B9-0109/2020 PPE ↓

B9-0112/2020 Renew ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: § 5; amendementen 1, 3, 4, 7

Diversen
Evin Incir (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-
0102/2020.



P9_PV(2020)02-13(VOT)_NL.docx 5 PE 648.021

3. FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) ***I

Verslag: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 592, 33, 3

Diversen
Addendum: alle taalversies.

4. EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de 
vrouw

Ontwerpresoluties: B9-0093/2020, B9-0095/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0095/2020
(ECR)

resolutie (als geheel) -

Ontwerpresolutie B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1, na letter d) 3 S&D +

so

1 +

§ 1, letter g) 1 S&D, 
Verts/ALE

2/ES + 343, 243, 42

§ 1, letter l) § oorspronkelijke 
tekst

as +

so

1/HS + 428, 149, 46

§ 1, letter m) § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 366, 240, 22

so§ 1, letter v) § oorspronkelijke 
tekst

1 +
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 +

so

1/HS + 483, 86, 58

2/HS + 487, 123, 17

§ 1, letter x) § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 525, 51, 50

so

1 +

§ 1, letter aa) § oorspronkelijke 
tekst

2 +

so

1 +

§ 1, letter bb) § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 457, 130, 39

§ 1, letter jj) § oorspronkelijke 
tekst

HS + 460, 94, 72

na overw D 2 S&D +

so

1/HS + 496, 93, 38

overw F § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 420, 161, 42

so

1 +

overw K § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 451, 113, 59

overw M § oorspronkelijke 
tekst

as +

resolutie (als geheel) HS + 463, 108, 50

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Renew: § 1, letter jj); eindstemming
ECR: overwegingen F, K (2e deel); § 1, letter m) (2e deel); § 1, letter bb) (2e deel)
S&D: § 1, letter m); § 1, letter x); § 1, letter jj)
Verts/ALE: § 1, letter x)
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Verzoeken om aparte stemming
ECR: overweging M; § 1, letter l); § 1, letter jj)
PPE: overweging M; § 1, letter l); § 1, letter bb); § 1, letter jj)

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 1, letter bb)
1e deel “Te voorzien in empirisch onderbouwde, aan de leeftijd aangepaste, alomvattende 

seksuele voorlichting en relatie-adviezen aan meisjes en jongens in scholen, teneinde 
kinderen en jongeren in staat te stellen de kennis, vaardigheden en attitude te 
verwerven die nodig zijn voor het aangaan van veilige, gezonde en respectvolle 
relaties; erop te wijzen dat onderwijs op dit gebied moet stoelen op eerbiediging van 
mensenrechten, en op de beginselen van gendergelijkheid en verscheidenheid; te 
onderkennen dat onderwijs op dit gebied ook aandacht moet besteden aan 
onderwerpen als seksuele geaardheid en genderidentiteit, genderexpressie, 
gendernormen, relaties en uitdrukkelijke toestemming, preventie van seksueel en 
gendergerelateerd geweld en schadelijke praktijken zoals grooming en vrouwelijke 
genitale verminking, het voorkomen van seksueel overdraagbare infecties, HIV, en 
ongewenste zwangerschappen,”

2e deel “en informatie te verstrekken over toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, waaronder gezinsplanning, contraceptie, en veilige en legale 
abortus;”

PPE:
overweging F
1e deel “overwegende dat er in de hele wereld sprake is van georganiseerd en zorgwekkend 

verzet tegen vrouwen- en LGBTIQ*-rechten;”
2e deel “overwegende dat dit verzet ook in de lidstaten waarneembaar is, met anti-

genderbewegingen die proberen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in 
te perken, en seksuele voorlichting en genderstudies te verbieden, en 
lastercampagnes voeren tegen het Verdrag van Istanbul; overwegende dat deze 
achteruitgang in vrouwenrechten en gendergelijkheid op één lijn moet worden 
gesteld met aanvallen op democratie als zodanig;”
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amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alle” (tweede vermelding) en “voortbouwend op 

bestaande internationale voorbeelden”
2e deel deze woorden

ECR, PPE:
overweging K
1e deel “overwegende dat geweld tegen vrouwen in het Verdrag van Istanbul wordt 

gedefinieerd als een mensenrechtenschending en een vorm van discriminatie van 
vrouwen; overwegende dat miljoenen vrouwen en meisjes nog steeds dagelijks het 
slachtoffer worden van gendergerelateerd geweld; overwegende dat één op de twee 
vrouwen in de EU ooit met seksuele intimidatie te maken heeft gehad, en dat één op 
de drie ooit het slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld is geweest; 
overwegende dat vrouwen en meisjes twee derde van de slachtoffers van 
mensenhandel uitmaken; overwegende dat de blootstelling van bepaalde groepen 
vrouwen aan intersectionele en meervoudige vormen van discriminatie ook het risico 
vergroot dat ze op enig moment met verschillende vormen van gendergerelateerd 
geweld te maken zullen krijgen; overwegende dat het bestrijden van discriminatie 
via wetgeving en in de praktijk, alsook het aanpakken van discriminerende 
gedragingen en normen op gebieden als kindhuwelijken en bij andere traditionele 
gebruiken, de rechten van vrouwen en hun positie in het algemeen versterkt;”

2e deel “overwegende dat het onthouden van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten een vorm van geweld tegen vrouwen is;”

§ 1, letter m)
1e deel “Zijn krachtige veroordeling uit te spreken van de “global gag”-regel, die inhoudt 

dat internationale organisaties niet voor financiële steun van de VS voor 
gezinsplanning in aanmerking komen indien zij abortusdiensten aanbieden dan wel 
advies verstrekken over, verwijzen naar of lobbyen voor abortus; deze regel te 
beschouwen als een directe aanval op de verworven rechten van vrouwen en 
meisjes, en een stap terug wat deze rechten betreft;”

2e deel “De EU en haar lidstaten te verzoeken op zo kort mogelijke termijn iets te doen aan 
de gevolgen van de “gag”-regel, in concreto door aanzienlijke financiering ter 
beschikking te stellen voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en 
daarmee de financiële leemte op te vullen;”

§ 1, letter v)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het goede voorbeeld te geven en de richtlijn 

vrouwelijke bestuurders te deblokkeren in de Europese Raad, en”
2e deel deze woorden
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§ 1, letter x)
1e deel “Zo snel mogelijk de ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de EU af te 

ronden op basis van een brede toetreding zonder enige beperkingen, en te pleiten 
voor de ratificatie van het verdrag door alle lidstaten; te zorgen voor een behoorlijke 
tenuitvoerlegging en handhaving van het verdrag in kwestie, en te voorzien in 
toereikende financiële en personele middelen om geweld tegen vrouwen en 
gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden, en de slachtoffers te 
beschermen; rekening te houden met de aanbevelingen van de Groep van 
deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(GREVIO) van de Raad van Europa, en wetgeving te verbeteren en meer af te 
stemmen op de bepalingen van het Verdrag van Istanbul;” zonder de woorden: 
“zonder enige beperkingen”

2e deel deze woorden
3e deel “de Commissie te verzoeken een voorstel voor een rechtshandeling te presenteren 

met betrekking tot de preventie en uitbanning van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en van gendergerelateerd geweld;”

§ 1, letter aa)
1e deel “In te staan voor de universele eerbiediging van en toegang tot seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten, zoals overeengekomen in het Actieprogramma 
van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling, het Actieplatform 
van Beijing en de slotdocumenten van de desbetreffende evaluatieconferenties, in de 
onderkenning dat zij bijdragen aan het verwezenlijken van alle 
gezondheidsgerelateerde SDG’s, zoals prenatale zorg en maatregelen ter 
voorkoming van hoogrisicobevallingen en ter vermindering van baby- en 
kindersterfte;”

2e deel “te onderkennen dat toegang tot gezinsplanning, gezondheidszorg voor moeders, en 
veilige en legale hulpverlening bij abortus belangrijk zijn om vrouwenlevens te 
redden;”

Diversen
Udo Bullmann (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-
0093/2020.


