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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. Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***

Voorstel voor een verordening (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Betreft HS, enz. Stemming

goedkeuringsprocedure HS +

2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar 
aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context 
van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in 
Albanië - Andere wijzigingen

Voorstel voor een verordening (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Betreft HS, enz. Stemming

enkele stemming HS +

3. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de 
lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak 

Voorstel voor een verordening (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Betreft HS, enz. Stemming

enkele stemming HS +

4. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: 
onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking 
van het Europees Openbaar Ministerie (2020/2053(BUD))

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Betreft HS, enz. Stemming

enkele stemming HS +
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5. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: 
onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak 
(2020/2056(BUD))

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Betreft HS, enz. Stemming

enkele stemming HS +

6. Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van 
noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Betreft HS, enz. Stemming

enkele stemming HS +
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7. Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik 
van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de 
uitbraak van COVID-19 ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

art 1, punt 1 
Verordening (EU) 

nr. 1303/2013 
art 25 bis

1 GUE/NGL HS -

art 2, na punt 1
Verordening (EU) 

nr. 1301/2013, art 5,
punt 8, na d)

2 GUE/NGL HS -

art 2, na punt 1
Verordening (EU) 

nr. 1301/2013
art 5, punt 9, na d)

3 GUE/NGL HS -

voorstel van de Commissie HS +
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8. Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis 
***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

art 1, vóór punt 1
Verordening (EU) 

nr. 223/2014
art 6, na lid 4

3 GUE/NGL HS -

art 1, punt 5
Verordening (EU) 

nr. 223/2014
art 23, na lid 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

HS +

art 1, na punt 6
Verordening (EU) 

nr. 223/2014
art 26, lid 4, onder b)

4 GUE/NGL HS -

overw 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

HS +

voorstel van de Commissie HS +

9. Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de 
visserij- en aquacultuursector te beperken ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

1 GUE/NGL HS -art 1, punt 1
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

art 1, na punt 5 
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
na art 29

2 GUE/NGL HS -

art 1, punt 6
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

art 1, punt 8
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

art 1, na punt 10
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 68, na lid 2

3 GUE/NGL HS -

art 1, na punt 10
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 69, na lid 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

art 1, na punt 10
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 70, lid 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

Art 1, na punt 10 
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 72, lid 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

art 1, na punt 12
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 94, na lid 4

4 GUE/NGL HS -

art 1, na punt 12
Verordening (EU) 

nr. 508/2014
art 95, lid 2, onder e)

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

overw 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

overw 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

overw 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

na overw 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

HS +

gemeenschappelijke 
verklaring

16 Verts/ALE HS -

voorstel van de Commissie HS +

10. Medische hulpmiddelen ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

art 1, punt 6, na a)
Verordening (EU) 2017/745 
art 120, lid 3, eerste alinea

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

HS +

art 1, punt 6, onder d) 
Verordening (EU) 2017/745 

art 120, lid 6

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

HS +

art 1, punt 6, onder e)
Verordening (EU) 2017/745 

art 120, lid 10

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

HS +

art 1, punt 8, onder b), punt iii
Verordening (EU) 2017/745 

art 123, lid 3, onder f)

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

HS +

voorstel van de Commissie HS +
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11. Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen 
ervan te bestrijden

Ontwerpresoluties: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D HS +

na § 4 55 GUE/NGL HS -

43 GUE/NGL HS -na § 7

56 GUE/NGL HS -

§ 10 57 GUE/NGL HS -

na § 10 44 ECR HS -

29 Verts/ALE HS -§ 11

80 GUE/NGL HS -

na § 12 58 GUE/NGL HS +

§ 13 13 PPE HS -

na § 14 49 ECR HS +

§ 16 59 GUE/NGL HS -

na § 16 60 GUE/NGL HS -

15 Verts/ALE HS -

so

1/HS +

§ 17

§ oorspronkelijke tekst

2/HS +

3 S&D HS -

32 GUE/NGL HS -

na § 17

61 GUE/NGL HS -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

19 Verts/ALE HS -

62 GUE/NGL HS -

so

1/HS +

2/HS +

§ 18

§ oorspronkelijke tekst

3/HS +

63 GUE/NGL HS -

64 GUE/NGL HS -

na § 18

65 GUE/NGL HS -

§ 19 66 GUE/NGL HS -

33 GUE/NGL HS -

34 GUE/NGL HS -

35 GUE/NGL HS -

36 GUE/NGL HS -

45 ECR HS -

na § 19

46 ECR HS -

67 GUE/NGL HS -

so

1/HS +

2/HS +

§ 20

§ oorspronkelijke tekst

3/HS +

na § 20 37 GUE/NGL HS -

§ 21 68 GUE/NGL HS -

38 GUE/NGL HS -

39 GUE/NGL HS -

na § 22

40 GUE/NGL HS -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

41 GUE/NGL HS -

10 PPE HS -§ 23

§ oorspronkelijke tekst HS +

na § 23 42 GUE/NGL HS -

na § 24 11 PPE HS +

§ 26 21 Verts/ALE HS -

na § 26 69 GUE/NGL HS -

§ 28 70 GUE/NGL HS -

na § 28 47 ECR HS +

4 S&D HS +§ 29

71 GUE/NGL HS -

na § 29 12 PPE HS -

5 S&D HS +

26 Verts/ALE HS +

§ 30

72 GUE/NGL HS -

na § 30 27 Verts/ALE HS +

6 S&D HS +§ 31

73 GUE/NGL HS -

23 Verts/ALE HS +na § 31

74 GUE/NGL HS +

na § 32 75 GUE/NGL HS -

na § 33 79 GUE/NGL HS -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

HS +na § 34

20 Verts/ALE HS +



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_NL.docx 12 PE 650.990

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

so

1/HS +

2/HS +

§ 36 § oorspronkelijke tekst

3/HS +

so

1/HS +

§ 37 § oorspronkelijke tekst

2/HS +

na § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE HS +

16 Verts/ALE HS +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE HS -

na § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE HS -

53 GUE/NGL, Verts/ALE HS -

54 GUE/NGL, Verts/ALE HS -

na § 42

76 GUE/NGL HS -

so

1/HS +

§ 43 § oorspronkelijke tekst

2/HS +

48 ECR HS +na § 43

77 GUE/NGL HS -

na § 44 24 Verts/ALE HS +

§ 45 § oorspronkelijke tekst HS +

na § 46 18 Verts/ALE HS -

17 Verts/ALE HS -na § 47

25 Verts/ALE HS +

8 S&D HS +na § 49

9 S&D HS +
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

78 GUE/NGL HS -
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

so

1/HS +

2/HS +

§ 51 § oorspronkelijke tekst

3/HS +

na § 51 30 Verts/ALE HS +

1 ID HS -

so

1/HS +

2/HS +

3/HS +

§ 52

§ oorspronkelijke tekst

4/HS +

so

1/HS +

§ 53 § oorspronkelijke tekst

2/HS +

so

1/HS +

§ 55 § oorspronkelijke tekst

2/HS +

na § 58 22 Verts/ALE HS +

overw B § oorspronkelijke tekst HS +

na overw E 31 GUE/NGL HS -

resolutie (gehele tekst) HS +

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0143/2020 Renew HS ↓

B9-0144/2020 PPE HS ↓

B9-0145/2020 ID HS ↓

B9-0146/2020 S&D HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming

B9-0147/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0149/2020 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overw B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de Europese Green Deal en” en “benadrukt dat we 

onze antwoorden in overeenstemming moeten brengen met de EU-doelstelling van 
klimaatneutraliteit;”

2e deel “de Europese Green Deal en”
3e deel “benadrukt dat we onze antwoorden in overeenstemming moeten brengen met de 

EU-doelstelling van klimaatneutraliteit;”

§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vindt het besluit van de Hongaarse regering om de 

noodtoestand voor onbepaalde tijd te verlengen, de regering de volmacht te geven 
bij decreet te regeren zonder tijdlimiet, en om het toezicht van het parlement op de 
noodtoestand af te zwakken” en “volledig onverenigbaar met de Europese waarden”, 
en “alsook de door de Poolse regering ondernomen stappen – namelijk de wijziging 
van de kieswet die indruisen tegen de uitspraak van het Constitutioneel Hof en de 
wettelijke bepalingen – om presidentsverkiezingen te houden in het midden van een 
pandemie, waardoor het leven van de Poolse burgers in gevaar kan komen en het in 
de Poolse grondwet verankerde concept van vrije, gelijke, rechtstreekse en geheime 
verkiezingen ondermijnd kan worden”

2e deel “vindt het besluit van de Hongaarse regering om de noodtoestand voor onbepaalde 
tijd te verlengen, de regering de volmacht te geven bij decreet te regeren zonder 
tijdlimiet, en om het toezicht van het parlement op de noodtoestand af te zwakken” 
en “volledig onverenigbaar met de Europese waarden”

3e deel “alsook de door de Poolse regering ondernomen stappen – namelijk de wijziging van 
de kieswet die indruisen tegen de uitspraak van het Constitutioneel Hof en de 
wettelijke bepalingen – om presidentsverkiezingen te houden in het midden van een 
pandemie, waardoor het leven van de Poolse burgers in gevaar kan komen en het in 
de Poolse grondwet verankerde concept van vrije, gelijke, rechtstreekse en geheime 
verkiezingen ondermijnd kan worden”
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§ 37
1e deel “verzoekt de Commissie daarom met spoed te beoordelen of de noodmaatregelen in 

overeenstemming zijn met de Verdragen en ten volle gebruik te maken van alle 
beschikbare EU-instrumenten en -sancties, met inbegrip van budgettaire, om deze 
ernstige en voortdurende schending aan te pakken,”

2e deel “en benadrukt eens te meer dat er dringend behoefte is aan een EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten; dringt er bij de Raad op aan de 
besprekingen en procedures in verband met de lopende artikel 7-procedures opnieuw 
op zijn agenda te plaatsen;”

§ 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en het gebrek aan uitvoerende en 

begrotingsbevoegdheden van de Commissie heeft blootgelegd;”, “acht het gezien de 
urgentie van het voltooien van de economische en monetaire unie noodzakelijk” en 
“de algemene overbruggingsclausule te activeren om het besluitvormingsproces te 
vergemakkelijken wat betreft alle zaken die kunnen bijdragen tot het oplossen van 
de uitdagingen van de huidige gezondheidscrisis;”

2e deel “en het gebrek aan uitvoerende en begrotingsbevoegdheden van de Commissie heeft 
blootgelegd;”

3e deel “acht het gezien de urgentie van het voltooien van de economische en monetaire 
unie noodzakelijk”

4e deel “de algemene overbruggingsclausule te activeren om het besluitvormingsproces te 
vergemakkelijken wat betreft alle zaken die kunnen bijdragen tot het oplossen van 
de uitdagingen van de huidige gezondheidscrisis;”

§ 53
1e deel “verzoekt de lidstaten hun meningsverschillen opzij te zetten en in het algemeen 

belang en in de geest van solidariteit te handelen;”
2e deel “verzoekt hen onmiddellijk gebruik te maken van de speciale bepalingen van de 

Verdragen om dienovereenkomstig op te treden;”

§ 55
1e deel “benadrukt dat de Unie bereid moet zijn om diep na te denken over de vraag hoe zij 

doeltreffender en democratischer kan worden en dat deze crisis de urgentie daarvan 
alleen maar versterkt;”

2e deel “is van mening dat de geplande conferentie over de toekomst van Europa hiervoor 
het juiste forum is; is daarom van mening dat de conferentie zo spoedig mogelijk 
moet worden belegd en dat de conferentie met duidelijke voorstellen moet komen, 
onder meer door rechtstreeks in gesprek te gaan met burgers, om een diepgaande 
hervorming van de Europese Unie te bewerkstelligen waardoor zij doeltreffender, 
meer verenigd, democratischer, meer soeverein en veerkrachtiger wordt;”

GUE/NGL:
§ 17
1e deel “verzoekt de Europese Commissie een omvangrijk pakket voor herstel en 

wederopbouw voor te stellen voor investeringen om de Europese economie na de 
crisis te ondersteunen, naast wat het Europees stabiliteitsmechanisme, de Europese 
Investeringsbank en de Europese Centrale Bank al doen, als onderdeel van het 
nieuwe meerjarig financieel kader (MFK); is van mening dat dit pakket beschikbaar 
moet zijn zolang de door deze crisis veroorzaakte economische ontwrichting 
voortduurt, dat de noodzakelijke investeringen moeten worden gefinancierd door een 
ruimer MFK, de bestaande fondsen en financieringsinstrumenten van de EU, en door 
de EU-begroting gegarandeerde herstelobligaties,”
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2e deel “en dat dit pakket geen onderlinge verdeling van de bestaande schulden mag 
omvatten, maar gericht moet zijn op toekomstige investeringen;”

ECR, GUE/NGL:
§ 20
1e deel “dringt daarom aan op de vaststelling van een ambitieus MFK met een ruimere 

begroting, in overeenstemming met de doelstellingen van de Unie, de verwachte 
gevolgen van de crisis voor de economieën van de EU en de verwachtingen van de 
burgers over de Europese toegevoegde waarde, waarbij we de middelen op 
flexibelere en eenvoudigere wijze kunnen inzetten om op crises te reageren en de 
vereiste flexibiliteit over de hele linie kenmerkend is; pleit voorts voor een 
herziening van het voorstel van de Commissie voor de hervorming van het stelsel 
van eigen middelen, teneinde voldoende budgettaire speelruimte te creëren en te 
zorgen voor meer voorspelbaarheid, het vermogen om te handelen en minder 
blootstelling aan nationale risico’s;”

2e deel “benadrukt dat er nieuwe eigen middelen nodig zijn voor de EU-begroting om het 
pakket voor herstel en wederopbouw te garanderen;” zonder het woord “eigen”

3e deel “eigen”

§ 51
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “kan worden voorgesteld om de bevoegdheden van 

de Unie te verruimen”, “in het geval van toekomstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen”, “aan de hand van” en “nieuwe en versterkte”

2e deel “kan worden voorgesteld om de bevoegdheden van de Unie te verruimen “ en “aan 
de hand van”

3e deel “in het geval van toekomstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen” en 
“nieuwe en versterkte”

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1e deel “benadrukt dat desinformatie over COVID-19 op dit moment een belangrijk punt 

van zorg voor de volksgezondheid is; dringt er bij de EU op aan een Europees 
informatiebron in alle officiële talen te creëren om ervoor te zorgen dat alle burgers 
toegang hebben tot accurate en geverifieerde informatie; is van oordeel dat het 
ECDC de leiding moet hebben bij de coördinatie en het afstemmen van de gegevens 
van de lidstaten om de kwaliteit en vergelijkbaarheid te verbeteren;”

2e deel “roept socialemediabedrijven op proactief de noodzakelijke maatregelen te treffen 
om desinformatie en haatzaaiende taal in verband met het coronavirus te stoppen;”


