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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. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen 
***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

2. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck

Verslag: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel voor een 
besluit

Geh. S + 567, 124, 5

4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt

Verslag: Marie Toussaint (A9-0037/2020) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel voor een 
besluit

Geh. S + 632, 59, 5
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5. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) ***

Aanbeveling: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 510, 127, 51

6. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (resolutie)

Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 587, 50, 51

7. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) ***

Aanbeveling: João Ferreira (A9-0012/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 537, 64, 87

8. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) (resolutie)

Verslag: João Ferreira (A9-0013/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 620, 44, 24
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9. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap ***

Aanbeveling: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 589, 51, 48

10. Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondsstaat over de wijziging van de 
WTO-concessies van Zwitserland (artikel XXVIII van de GATT 1994) voor 
gekruid vlees ***

Aanbeveling: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 682, 2, 4

11. Verzoek om financiering voor biomedicinaal onderzoek naar myalgische 
encefalomyelitis

Ontwerpresolutie: B9-0186/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0186/2020
(commissie PETI)

enkele stemming HS + 676, 4, 8

12. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie

Verslag: Victor Negrescu (A9-0109/2020) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 609, 26, 53
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13. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk

Verslag: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) (meerderheid van de leden van het Parlement 
vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 680, 7, 1

14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2020 om het overschot van het 
begrotingsjaar 2019 erin op te nemen

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 636, 47, 5

15. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2020: voorstel betreffende de 
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 680, 7, 1

16. Sluiting van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte 
tussen de EU en Moldavië ***

Aanbeveling: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 654, 10, 24
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17. Wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte 
tussen de EU en Moldavië (toetreding van Kroatië) ***

Aanbeveling: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 655, 9, 24

18. Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en 
Marokko (toetreding van Bulgarije en Roemenië) ***

Aanbeveling: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 623, 26, 39

19. Sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en 
Jordanië ***

Aanbeveling: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 653, 10, 25

20. Sluiting van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart 
tussen de EU en China ***

Aanbeveling: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 645, 13, 30
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21. Sluiting van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke 
luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië ***

Aanbeveling: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 653, 10, 25

22. Sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de EU en 
Israël ***

Aanbeveling: Andor Deli (A9-0085/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 437, 102, 147

23. Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Verslag: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

1 GUE/NGL HS - 105, 543, 47na § 3

20 ID HS - 89, 601, 4

so

1/H
S

+ 611, 77, 8

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 552, 133, 11
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 8, punt vi § oorspronkelijke 
tekst

HS + 555, 36, 105

na § 8 2 GUE/NGL HS - 177, 479, 40

§ 17 25 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

HS + 652, 37, 7

§ 20 26 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

HS + 688, 4, 4

na § 31 21 ID HS - 159, 531, 4

§ 32 22 ID HS - 82, 559, 52

na § 32 23 ID HS - 92, 552, 50

§ 35 24 ID HS - 116, 571, 7

na § 36 3 GUE/NGL HS - 273, 412, 10

§ 37, punt iii 12 GUE/NGL HS - 275, 364, 57

14 GUE/NGL HS - 330, 359, 7§ 37, na punt xi

15 GUE/NGL HS - 278, 360, 58

so

1/H
S

+ 614, 26, 56

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 532, 158, 6

so

1/H
S

+ 670, 20, 6

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

- 78, 611, 7
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 67 16 Verts/ALE HS + 606, 80, 10

§ 71 17 ID HS - 88, 602, 4

§ 91 18 ID HS - 104, 542, 48

§ 98 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 538, 138, 20

so

1/H
S

+ 598, 65, 33

§ 99 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 543, 137, 16

§ 136 13 GUE/NGL HS + 493, 184, 19

so

1/H
S

- 66, 624, 5

§ 148 4 GUE/NGL

2/H
S

- 228, 458, 9

na § 149 5 GUE/NGL HS - 144, 545, 6

§ 152 6 GUE/NGL HS - 74, 612, 10

§ 153 7S GUE/NGL HS - 82, 581, 33

§ 156 8S GUE/NGL HS - 78, 607, 11

§ 158 9S GUE/NGL HS - 119, 571, 6

na § 158 10 GUE/NGL HS - 72, 589, 35

§ 159 11S GUE/NGL HS - 75, 578, 43

overw E § oorspronkelijke 
tekst

HS + 528, 136, 32

overw F 19 ID HS - 91, 598, 5

overw J 27 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

HS + 632, 28, 36

aanbeveling (gehele tekst) HS + 572, 34, 91
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Verzoeken om aparte stemming
ECR: overw E, § 8 (vi) en § 98

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 4
1e deel de schrapping van de woorden: “en de NAVO”
2e deel rest

ECR:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “veel verder”
2e deel deze woorden

§ 41
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om de Unie in staat te stellen als laatste redmiddel 

sancties te treffen, onder meer in verband met duurzame ontwikkeling met het oog 
op een dynamische aanpassing”

2e deel deze woorden

§ 99
1e deel “is van mening dat het VK een systeem van koolstofbeprijzing moet toepassen met 

ten minste dezelfde reikwijdte en doeltreffendheid als dat waarin de EU-regeling 
voor de emissiehandel (EU-ETS) voorziet, en dezelfde beginselen moet toepassen 
met betrekking tot het gebruik van externe kredieten”

2e deel “aan het einde van de overgangsperiode; is verder van mening dat, indien het VK 
verzoekt zijn eigen emissiehandelssysteem te koppelen aan de EU-ETS, de volgende 
twee voorwaarden moeten gelden om een dergelijk verzoek in overweging te nemen: 
het emissiehandelssysteem van het VK mag de integriteit van de EU-ETS niet 
ondermijnen, met name het evenwicht tussen rechten en verplichtingen, en moet de 
voortdurende toename van de reikwijdte en doeltreffendheid van de EU-ETS 
weerspiegelen; benadrukt dat er al een systeem van koolstofbeprijzing moet zijn 
vastgesteld en ingevoerd vóór de stemming in het Parlement over de goedkeuring 
van de ontwerpovereenkomst”

PPE, S&D:
§ 45
1e deel gehele tekst zonder het woord: “niet”
2e deel dit woord

Diversen
Kris Peeters (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 25, 26 en 27.
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24. Conferentie over de toekomst van Europa

Ontwerpresoluties: B9-0170/2020, B9-0179/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0170/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 18 GUE/NGL HS - 127, 360, 200

1 GUE/NGL HS - 147, 533, 6

2 GUE/NGL HS - 146, 532, 8

3 GUE/NGL HS - 52, 619, 15

11 ID HS - 137, 541, 6

na § 1

19 GUE/NGL HS - 177, 491, 18

§ 2 20 GUE/NGL HS - 157, 394, 135

na § 2 4 GUE/NGL HS - 41, 639, 6

5 GUE/NGL HS - 97, 584, 5

6 GUE/NGL HS - 103, 551, 32

na § 3

7 GUE/NGL HS - 76, 555, 55

21 GUE/NGL HS - 194, 311, 181

so

1/H
S

+ 585, 86, 15

§ 6

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 533, 107, 46

8 GUE/NGL HS - 24, 648, 14na § 6

22 GUE/NGL HS - 185, 426, 74

§ 7 23 GUE/NGL HS - 254, 415, 17

9 GUE/NGL HS - 125, 527, 34na § 7

10 GUE/NGL HS - 50, 604, 32
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 8 12 ID HS - 159, 511, 14

overw A 13 GUE/NGL HS - 100, 417, 169

14 GUE/NGL HS - 92, 581, 13

so

1/H
S

+ 606, 31, 49

overw B

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 542, 137, 7

15 GUE/NGL HS - 168, 487, 31na overw C

16 GUE/NGL HS - 112, 538, 36

overw D 17 GUE/NGL HS - 247, 300, 139

resolutie (gehele tekst) HS + 528, 124, 45

Ontwerpresolutie B9-0179/2020
(ECR)

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder het woord: “wetgevingsvoorstellen”
2e deel dit woord

ECR:
overw B
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de voortdurende aanvallen op de grondrechten 

en de rechtsstaat”
2e deel deze woorden
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25. EU-strategie inzake handicaps na 2020

Ontwerpresolutie: B9-0123/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0123/2020
(commissie EMPL)

so

1/H
S

+ 637, 39, 20

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 554, 89, 53

so

1/H
S

+ 660, 5, 31

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 610, 30, 56

na § 5 2 ID HS - 153, 517, 23

so

1/H
S

+ 682, 4, 10

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 405, 275, 16

na § 13 3 ID HS - 204, 481, 8

so

1/H
S

+ 673, 6, 17

2/H
S

+ 421, 265, 10

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 417, 268, 11
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 21 4 ID HS - 184, 501, 7

na § 29 6 Renew, PPE, 
S&D, Verts/ALE, 
ECR, GUE/NGL

HS + 662, 25, 9

so

1/H
S

+ 642, 31, 23

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 617, 42, 36

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 581, 21, 94

so

1/H
S

+ 688, 3, 5

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

- 221, 469, 6

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 636, 43, 17

so

1/H
S

+ 675, 8, 13

2/H
S

+ 463, 217, 16

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 459, 215, 22

so

1/H
S

+ 675, 11, 10

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 564, 127, 5
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 588, 55, 53

so

1/H
S

+ 400, 242, 53

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 555, 89, 52

na overw A 1 ID HS - 206, 479, 8

overw G § oorspronkelijke 
tekst

HS + 588, 77, 31

overw L § oorspronkelijke 
tekst

HS - 164, 517, 15

overw P § oorspronkelijke 
tekst

HS + 596, 49, 51

so

1/H
S

+ 682, 4, 10

overw U § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 571, 74, 51

na overw Y 5 Renew, PPE, 
S&D, Verts/ALE, 
ECR, GUE/NGL

HS + 688, 4, 4

resolutie (gehele tekst) HS + 653, 6, 29

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overw G, P; §§ 38, 60, 63
PPE: § 34
ID, Renew, S&D: overw L



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_NL.docx 18 PE 654.217

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 8
1e deel “verzoekt de lidstaten alle wetgeving met betrekking tot toegankelijkheid volledig 

uit te voeren en voortdurend te monitoren, met inbegrip van de Europese 
toegankelijkheidswet, de richtlijn audiovisuele mediadiensten, het telecompakket en 
de richtlijn webtoegankelijkheid, alsook de relevante regelgeving inzake vervoer en 
passagiersrechten; hamert erop dat monitoring niet moet gebeuren in de vorm van 
zelfevaluatie, maar door een onafhankelijke entiteit waarin wordt geparticipeerd 
door personen met een handicap;”

2e deel “verzoekt de Commissie derhalve de uitvoering te faciliteren en een Europese 
toegankelijkheidsraad op te richten om toezicht te houden op de uitvoering van de 
toegankelijkheidswetgeving van de EU;”

§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is van oordeel dat de strategie voor de periode na 

2020 een interinstitutionele structuur moet krijgen voor monitoring van de 
uitvoering ervan, met gebruikmaking van de procedures als bedoeld in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven; beklemtoont dat in alle EU-
instellingen en -agentschappen contactpunten voor handicaps moeten worden 
opgericht, met een centraal contactpunt bij het secretariaat-generaal van de 
Commissie; beklemtoont dat de contactpunten voor handicaps geschraagd moeten 
worden door een passend interinstitutioneel mechanisme voor coördinatie van de 
uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bij 
de EU-instellingen en -agentschappen; beklemtoont dat een interinstitutioneel 
mechanisme moet worden ontwikkeld voor het faciliteren van samenwerking tussen 
de Commissie, het Parlement en de Raad, met een ontmoeting tussen de respectieve 
voorzitters aan het begin van elk mandaat;” “in dit verband”

2e deel “is van oordeel dat de strategie voor de periode na 2020 een interinstitutionele 
structuur moet krijgen voor monitoring van de uitvoering ervan, met gebruikmaking 
van de procedures als bedoeld in het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven; beklemtoont dat in alle EU-instellingen en -agentschappen contactpunten 
voor handicaps moeten worden opgericht, met een centraal contactpunt bij het 
secretariaat-generaal van de Commissie; beklemtoont dat de contactpunten voor 
handicaps geschraagd moeten worden door een passend interinstitutioneel 
mechanisme voor coördinatie van de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap bij de EU-instellingen en -agentschappen; 
beklemtoont dat een interinstitutioneel mechanisme moet worden ontwikkeld voor 
het faciliteren van samenwerking tussen de Commissie, het Parlement en de Raad, 
met een ontmoeting tussen de respectieve voorzitters aan het begin van elk mandaat”

3e deel “in dit verband”

§ 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gemeenschapsgerichte ondersteuning, waaronder”
2e deel deze woorden
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§ 46
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het proefproject EU-kaart voor gehandicapten tot 

alle lidstaten uit te breiden en van toepassing te verklaren op ook andere gebieden 
dan cultuur en sport, en” en “verzoekt de lidstaten in hun wetgevingen specifieke 
handicaps te erkennen (bijvoorbeeld doofblindheid), teneinde op die specifieke 
handicaps gerichte maatregelen te kunnen nemen;”

2e deel “het proefproject EU-kaart voor gehandicapten tot alle lidstaten uit te breiden en van 
toepassing te verklaren op ook andere gebieden dan cultuur en sport, en”

3e deel “verzoekt de lidstaten in hun wetgevingen specifieke handicaps te erkennen 
(bijvoorbeeld doofblindheid), teneinde op die specifieke handicaps gerichte 
maatregelen te kunnen nemen;”

§ 63
1e deel “benadrukt dat het belangrijk is zo spoedig mogelijk een akkoord te bereiken; 

verzoekt de Raad de impasse te doorbreken om stappen te kunnen zetten in de 
richting van een pragmatische oplossing en nu zo snel mogelijk, zonder verdere 
vertraging, de horizontale antidiscriminatierichtlijn van de EU, die door de 
Commissie in 2008 werd voorgesteld en waarmee het Parlement vervolgens heeft 
ingestemd, goed te keuren; beschouwt dit als een voorwaarde om een geconsolideerd 
en samenhangend juridisch kader van de EU te verzekeren dat bescherming biedt 
tegen discriminatie op grond van godsdienst en levensovertuiging, handicap, leeftijd 
en seksuele geaardheid op andere gebieden dan werkgelegenheid; merkt op dat geen 
enkele onnodige beperking van het toepassingsgebied van de richtlijn mag worden 
aanvaard;”

2e deel “meent dat het consolideren van het EU-wetgevingskader betreffende het aanpakken 
van haatmisdrijven eveneens een essentieel element vormt, aangezien soortgelijke 
misdrijven ook in de werkomgeving schering en inslag zijn;”

S&D:
§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “economisch actieve”
2e deel deze woorden

ECR:
overw U
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name meisjes en vrouwen,”
2e deel deze woorden

§ 3
1e deel “herinnert eraan dat het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap 

zijn ernstige bezorgdheid heeft geuit over de zorgwekkende situatie van personen 
met een handicap in het kader van de huidige migratiecrisis in de EU,”

2e deel “met name gezien het feit dat vluchtelingen, migranten en asielzoekers met een 
handicap in de EU in bewaring worden gesteld onder omstandigheden waarin niet 
wordt voorzien in passende ondersteuning en redelijke aanpassingen; roept de 
Commissie derhalve op iets aan deze situatie te doen door richtlijnen te formuleren 
voor haar agentschappen en de lidstaten waaruit blijkt dat inbewaringstelling van 
personen met een handicap in het kader van de migratie- en asielprocedure, met 
inbegrip van de bijbehorende beperkingen, niet strookt met het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap;”
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§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(h) met waarborgen aangaande 

gendermainstreaming,”
2e deel deze woorden

§ 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vakbonden, werkgeversorganisaties, 

gelijkheidsorganen”
2e deel deze woorden

26. Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft 
aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I

Verslag: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

gehele tekst 5 commissie HS + 512, 172, 3

art 1, alinea 1, 
voor punt 1

1=
4=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 165, 511, 11

art 1, alinea 1, punt 2, 
letter h bis

2 Verts/ALE HS - 126, 487, 74

na overw 5 3 GUE/NGL HS - 156, 522, 9

voorstel van de Commissie HS + 502, 169, 17
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27. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

Verslag: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

so

1/H
S

+ 657, 15, 24

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 599, 40, 58

so

1/H
S

+ 647, 13, 37

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 627, 35, 35

§ 5 20 GUE/NGL HS - 160, 532, 4

na § 5 14 GUE/NGL HS - 288, 406, 3

na § 6 1 ID HS - 162, 519, 13

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 490, 179, 28

na § 7 2 ID HS - 181, 501, 13

§ 8 8 Verts/ALE HS - 136, 468, 93

so

1/H
S

+ 683, 8, 5

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 393, 265, 38
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 226, 405, 66

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 369, 289, 38

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 467, 218, 12

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 475, 184, 38

so

1/H
S

+ 686, 3, 8

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 627, 40, 30

so

1/H
S

+ 638, 4, 55

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 376, 264, 57

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 627, 60, 10

5 Renew HS + 570, 95, 32§ 34

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

44 Renew HS + 533, 125, 39

so

1/H
S

↓

2/H
S

↓

§ 36

§ oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

↓



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_NL.docx 23 PE 654.217

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 379, 247, 71

15 GUE/NGL HS - 295, 359, 43§ 38

21 GUE/NGL HS - 159, 441, 97

§ 39 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 473, 200, 24

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 444, 239, 14

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 389, 267, 41

na § 46 9 Verts/ALE HS + 400, 269, 27

16=
24=

GUE/NGL HS + 355, 332, 10§ 47

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

so

1/H
S

- 308, 364, 24

10 Verts/ALE

2/H
S

- 191, 458, 46

11 Verts/ALE HS + 370, 260, 66

12 Verts/ALE HS - 146, 513, 36

17 GUE/NGL HS - 277, 372, 48

na § 47

25 GUE/NGL HS - 248, 421, 27

18 GUE/NGL HS - 293, 361, 42

26 GUE/NGL HS - 178, 470, 47

so

1/H
S

+ 537, 116, 44

§ 55

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 543, 139, 15
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

3/H
S

+ 477, 204, 16

4/H
S

+ 527, 135, 35

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 504, 181, 12

45 Renew HS + 528, 95, 74§ 60

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

§ 72 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 474, 162, 61

so

1/H
S

+ 662, 1, 34

§ 73 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 450, 198, 49

§ 75 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 382, 303, 12

13 Verts/ALE HS + 540, 114, 43

so

1/H
S

↓

§ 82

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

↓

na § 90 3 ID HS - 137, 526, 32

29 Renew HS + 608, 48, 41

30 Renew HS + 634, 22, 41

31 Renew HS + 639, 26, 32

32 Renew HS + 638, 24, 35

33 Renew HS + 567, 37, 93

na § 93

34 Renew HS + 614, 30, 53
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

so

1/H
S

- 226, 428, 42

2/H
S

- 221, 438, 37

3/H
S

- 129, 492, 75

22 GUE/NGL

4/H
S

- 109, 577, 10

35 Renew HS + 537, 91, 69

36 Renew HS + 613, 46, 38

37 Renew HS + 661, 9, 27

23 GUE/NGL HS - 211, 477, 9

38 Renew HS + 680, 7, 10

27 PPE HS + 658, 17, 22

19 Verts/ALE HS - 122, 484, 90

39 Renew HS + 503, 80, 114

40 Renew HS + 573, 53, 70

41 Renew HS + 604, 35, 58

42 Renew HS + 684, 2, 11

43 Renew HS + 691, 3, 3

28 S&D HS + 322, 310, 65

visum 15 7 Renew HS + 637, 2, 58

visum 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 418, 240, 39

sooverw B § oorspronkelijke 
tekst

1/H
S

+ 663, 29, 5
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

2/H
S

+ 576, 118, 3

so

1/H
S

+ 667, 4, 26

overw D § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 393, 266, 38

resolutie (gehele tekst) HS + 521, 41, 126

Verzoeken om aparte stemming
Renew: § 75
ID: §§ 7, 22, 47, 57
PPE: §§ 7, 18, 26, 27, 34, 37, 39, 40, 45, 60, 72; visum 17
ECR: §§ 18, 22, 32, 34, 45, 82; overw B; visum 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
amendement 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “kernenergie en”
2e deel deze woorden

ID:
overw B
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat het moet stroken met de in de Europese 

Green Deal uiteengezette prioriteiten en de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs”

2e deel deze woorden

§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “, een instrument voor te stellen ter versterking van 

het huidige mechanisme”
2e deel deze woorden
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§ 28
1e deel “benadrukt dat hoewel een aantal start-ups wordt opgezet in de hoop om 

overgenomen te worden door een groter bedrijf, het opkopen van start-ups door 
dominante spelers, waaronder grote technologiebedrijven en platformen, innovatie in 
de kiem kan smoren en een bedreiging kan vormen voor de soevereiniteit; roept de 
Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten ertoe op de praktijken van 
dergelijke overnames en de gevolgen ervan voor de mededinging te onderzoeken, in 
het bijzonder wat zogenaamde “killer acquisitions” betreft, zoals gedefinieerd in het 
deskundigenverslag van de Commissie van 4 april 2019 getiteld “Competition policy 
for the digital era”;”

2e deel “roept de Commissie ertoe op de omkering van de bewijslast te onderzoeken 
overeenkomstig de in oktober 2019 bekendgemaakte wet inzake digitalisering van 
het Duitse mededingingsrecht (“GWB-Digitalisierungsgesetz”);”

PPE:
§ 73
1e deel “acht het van essentieel belang dat de Commissie haar gedetailleerde monitoring van 

de EU-markt voor bestrijdingsmiddelen, zaden en planteigenschappen voortzet”
2e deel “, en daarnaast het effect van digitalisering op de landbouwsector monitort;”

§ 82
1e deel “verzoekt nogmaals om steenkoolproducerende regio’s aan te merken als 

steungebieden in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder a) en c), VWEU en 
om de EU-staatssteunregels voor deze speciale regio’s aan te passen zodat 
maatregelen kunnen worden getroffen om structurele veranderingen aan te pakken;”

2e deel “dringt erop aan dat steenkoolbedrijven en exploitanten van steenkoolcentrales die 
overheidssteun voor de winning en verbranding van steenkool (hebben) ontvangen, 
op het gebied van staatssteun geen voorkeursbehandeling krijgen, ook wat 
traditionele activiteiten op het gebied van verantwoord ondernemerschap betreft, 
zoals herstel van het grondwater en het landschap of andere activiteiten met 
betrekking tot de sanering van locaties; verzoekt de Commissie te voorzien in 
duidelijke richtsnoeren en voorwaarden in overeenstemming met de 
klimaatverbintenissen van de EU;”
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amendement 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “aan te dringen op een spoedige vaststelling van de 

e-privacyverordening, die verduidelijking verschaft over de regels inzake het 
gebruik door adverteerders van communicatie-inhoud en metagegevens , en”

2e deel deze woorden

ECR:
§ 31
1e deel “vraagt de Commissie een gecentraliseerd systeem voor voorafgaand markttoezicht 

in te voeren (rekening houdend met de resultaten van een effectbeoordeling) om de 
Europese en nationale mededingings- en regelgevingsautoriteiten te voorzien van de 
nodige middelen om anoniem gegevens te verzamelen om gevallen van marktfalen 
beter en tijdig op te kunnen sporen en indien nodig gerichte regelgeving in te voeren 
wanneer praktijken systemisch worden;”

2e deel “merkt op dat de Commissie zich buigt over de noodzaak van gerichte voorafgaande 
regelgeving over specifieke systemische problemen die zich kunnen voordoen op 
digitale markten;”

GUE/NGL:
§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “mededingingsregels (met inbegrip van staatssteun) 

in de vrijhandelsovereenkomsten van de EU en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
[...] om te zorgen voor”

2e deel deze woorden
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amendement 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van openbare verslaglegging per 

land”, “onderstreept dat afvloeiingsplannen verboden moeten worden zolang een 
bedrijf financiële steun ontvangt” en “verzoekt de lidstaten om bedrijven met meer 
dan 500 werknemers die financiële steun ontvangen, te verplichten een speciaal 
comité op te richten, bestaande uit werknemers en andere relevante 
belanghebbenden, om een actieplan voor de ecologische transitie voor te stellen en 
het bedrijf volledig in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst van 
Parijs”

2e deel “met inbegrip van openbare verslaglegging per land”
3e deel “onderstreept dat afvloeiingsplannen verboden moeten worden zolang een bedrijf 

financiële steun ontvangt”
4e deel “verzoekt de lidstaten om bedrijven met meer dan 500 werknemers die financiële 

steun ontvangen, te verplichten een speciaal comité op te richten, bestaande uit 
werknemers en andere relevante belanghebbenden, om een actieplan voor de 
ecologische transitie voor te stellen en het bedrijf volledig in overeenstemming te 
brengen met de Overeenkomst van Parijs”

ID, ECR:
§ 11
1e deel “benadrukt dat een internationaal gelijk speelveld in een op regels gebaseerd 

multilateraal handelssysteem dat de politieke ruimte van de staten eerbiedigt, van 
cruciaal belang is voor Europa, voor Europese ondernemingen, in het bijzonder 
kmo’s, en voor de Europese werknemers en consumenten; meent dat dit bijdraagt tot 
het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling, het verzekeren van een 
stabiel en voorspelbaar klimaat, het streven naar meer concurrentievermogen en 
wederkerigheid, het creëren en veiligstellen van fatsoenlijke banen in de EU en 
derde landen en het verzekeren van strikte arbeids- en milieunormen, aangezien een 
toenemend aantal banen afhankelijk is van mondiale waardeketens; benadrukt in 
deze context de noodzaak van meer transparantie, duurzaamheid en 
bedrijfsverantwoordelijkheid in mondiale waardeketens”

2e deel “, en roept de EU ertoe op om, naast andere maatregelen, een wettelijk kader in te 
voeren voor bindende zorgvuldigheidsverplichtingen in mondiale waardeketens, als 
een noodzakelijke stap om deze doelstellingen te bereiken;”

§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de rol van het netwerk van Europese 

consumentencentra te versterken in de geest van de ECN+-richtlijn” en “met het oog 
op het opzetten van een echte Europese consumentenautoriteit;”

2e deel “en de rol van het netwerk van Europese consumentencentra te versterken in de 
geest van de ECN+-richtlijn”

3e deel “met het oog op het opzetten van een echte Europese consumentenautoriteit;”



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_NL.docx 30 PE 654.217

§ 55
1e deel “herhaalt dat het belastingsysteem soms wordt gebruikt om indirecte staatssteun toe 

te kennen, waardoor ongelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt worden 
gecreëerd; verzoekt de Commissie de bestaande richtsnoeren inzake staatssteun bij 
te werken om te garanderen dat de lidstaten geen staatssteun verstrekken in de vorm 
van een belastingvoordeel; betreurt het misbruik van fiscale rulings en is ingenomen 
met de recente arresten van het Gerecht van de Europese Unie, waarin wordt 
bevestigd dat het onderzoek door de Commissie van een fiscale ruling vanuit een 
perspectief van de regels inzake staatssteun geen “belastingharmonisatie” vormt;”

2e deel “merkt op dat beslissingen van de Commissie vaak in de rechtbank worden 
aangevochten en daarom grondig moeten worden voorbereid; dringt erop aan dat de 
Commissie toegang krijgt tot de tussen de belastingautoriteiten van de lidstaten 
uitgewisselde informatie zodat ze schendingen van de mededingingsregels beter kan 
opsporen;” 

3e deel “roept op tot de goedkeuring van het voorstel inzake de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)” 

4e deel “en de openbare verslaglegging per land;” 

PPE, ECR:
overw D
1e deel “overwegende dat op de snel evoluerende digitale markten het mededingingsbeleid 

in sommige gevallen te traag en dus ondoeltreffend kan zijn bij het verhelpen van 
systemisch marktfalen en het herstellen van de mededinging;”

2e deel “overwegende dat aanvullende ex-anteregelgeving en -monitoring nuttig zouden 
kunnen zijn om doeltreffender toezicht te waarborgen;”

Diversen
Amendementen 4 en 6 zijn ingetrokken.

28. Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden

Ontwerpbesluit: B9-0187/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpbesluit B9-0187/2020 (Conferentie van voorzitters)

besluit (gehele tekst) HS + 613, 67, 8
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29. Instelling van een Bijzondere Commissie kankerbestrijding - bevoegdheden, aantal 
leden en ambtstermijn

Ontwerpbesluit: B9-0188/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpbesluit B9-0188/2020 (Conferentie van voorzitters)

besluit (gehele tekst) HS + 651, 28, 8

30. Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle 
democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - 
bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

Ontwerpbesluit: B9-0190/2020

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

Ontwerpbesluit B9-0190/2020 (Conferentie van voorzitters)

titel 1 Verts/ALE HS - 111, 569, 6

§ 1 7 ID HS - 54, 599, 31

§ 1, letter a 8 ID HS - 83, 596, 5

§ 1, letter b 9 ID HS - 82, 591, 11

2 Verts/ALE HS - 231, 418, 37§ 1, letter c

10 ID HS - 51, 599, 34

§ 1, letter d 3 Verts/ALE HS - 204, 430, 52

§ 1, letter e 11 ID HS - 92, 587, 5

§ 1, letter h 12 ID HS - 84, 595, 5

§ 1, na letter h 4 Verts/ALE HS - 140, 511, 35

§ 1, letter i 13 ID HS - 81, 591, 12

5S Verts/ALE HS - 142, 531, 13§ 4

14 ID HS - 82, 598, 4
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 9 16 ID HS - 80, 598, 6

overw D 6 ID HS - 82, 593, 9

besluit (gehele tekst) HS + 548, 83, 56

31. Instelling van een Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale 
tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

Ontwerpbesluit: B9-0189/2020

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

Ontwerpbesluit B9-0189/2020
(Conferentie van voorzitters)

§ 1, letter a 6 Verts/ALE HS - 70, 610, 5

§ 1, letter d 7 Verts/ALE HS - 117, 540, 28

§ 3 8 Verts/ALE HS - 243, 436, 6

9S Verts/ALE HS - 140, 542, 3§ 4

13 GUE/NGL HS - 205, 474, 6

10S Verts/ALE HS - 134, 540, 11§ 6

14 GUE/NGL HS - 131, 541, 13

§ 9 15 GUE/NGL HS - 48, 632, 5

overw A 1 Verts/ALE HS - 214, 461, 10

2 Verts/ALE HS - 206, 470, 9overw C

11 GUE/NGL HS - 133, 535, 17

overw D 3 Verts/ALE HS - 202, 470, 13

4 Verts/ALE HS - 210, 466, 9overw E

12 GUE/NGL HS - 45, 633, 7
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw F 5 Verts/ALE HS - 210, 470, 5

besluit (gehele tekst) HS + 574, 41, 72

32. Instelling van een Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende 
inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met 
betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de 
Unie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn

Ontwerpbesluit: B9-0191/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpbesluit B9-0191/2020 (Conferentie van voorzitters)

besluit (gehele tekst) HS + 605, 53, 31

33. De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het 
misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten

Ontwerpresolutie: B9-0192/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0192/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 526, 88, 74

so

1/H
S

+ 592, 46, 50

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 516, 116, 56
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 514, 96, 78

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 550, 89, 49

so

1/H
S

+ 662, 7, 19

2/H
S

+ 552, 122, 14

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 541, 66, 81

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 527, 94, 67

so

1/H
S

+ 608, 15, 65

overw A § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 549, 67, 72

resolutie (gehele tekst) HS + 510, 53, 101

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 11, 20, 21, 49
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 45
1e deel “benadrukt het feit dat onafhankelijke openbare media en de onderzoeksjournalisten 

[...] , belangrijk zijn”
2e deel “en niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor de versterking van de 

rechtsstaat [...]; onderstreept in verband hiermee dat EU-steun voor onafhankelijke 
journalisten en organisaties van het maatschappelijk middenveld cruciaal is, 
inclusief in de context van het volgende MFK;”

3e deel “maakt zich zorgen over de hoge concentratie van particuliere media in de handen 
van enkelen in de Tsjechische Republiek;”

Renew:
overweging A
1e deel “overwegende dat het strafrechtelijk onderzoek naar de Tsjechische premier Andrej 

Babiš, dat volgde op het verslag van OLAF over het onregelmatige gebruik van 
EU‑subsidies voor kleine ondernemingen en dat twee jaar later werd opgeschort, 
onlangs door de Tsjechische hoofdaanklager werd heropend;”

2e deel “herinnert eraan dat in het kader van het project “ooievaarsnest” Agrofert 
kunstmatig een middelgrote onderneming in het leven heeft geroepen, die nog steeds 
in handen is van Agrofert, teneinde voor in totaal circa 2 miljoen EUR aan middelen 
te verkrijgen voor kleine en middelgrote ondernemingen;”

§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het proces inzake de toewijzing van betalingen in 

de Tsjechische Republiek, in het bijzonder wat [...] betreft” en “de premier of” en 
“ander”

2e deel deze woorden

34. Bankenunie - jaarverslag 2019

Verslag: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 489, 168, 31

so

1/H
S

+ 648, 32, 8

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 527, 117, 44

so§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

1/H
S

+ 568, 109, 11
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

2/H
S

+ 534, 141, 13

3/H
S

+ 562, 92, 34

§ 7 10 S&D HS + 631, 12, 45

na § 9 11 S&D HS + 623, 30, 35

so

1/H
S

+ 669, 12, 7

2/H
S

+ 561, 88, 39

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 565, 119, 4

so

1/H
S

+ 530, 122, 36

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 570, 84, 34

so

1/H
S

+ 368, 288, 32

na § 13 5 Verts/ALE

2/H
S

- 191, 470, 27

2 ID HS - 139, 544, 4

so

1/H
S

+ 587, 50, 51

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 475, 166, 47

so§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

1/H
S

+ 646, 4, 37
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

2/H
S

+ 591, 33, 64

so

1/H
S

+ 539, 99, 50

2/H
S

+ 520, 116, 52

3/H
S

+ 489, 124, 75

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

4/H
S

+ 561, 66, 61

§ 21 6 Verts/ALE HS - 238, 444, 6

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 266, 358, 64

so

1/H
S

+ 631, 5, 51

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 588, 66, 34

§ 33 3 ID HS - 147, 537, 3

§ 36 7 Verts/ALE HS - 201, 433, 54

12 S&D HS + 561, 19, 108

so

1/H
S

↓

§ 41

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 563, 117, 8

na § 49 8 Verts/ALE HS - 94, 558, 36

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 190, 484, 14

so

1/H
S

+ 601, 75, 8

2/H
S

+ 531, 123, 31

§ 51 § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 567, 110, 8

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 583, 99, 6

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 537, 73, 78

na § 56 4 ID HS - 135, 531, 21

overw C 9 S&D HS + 640, 32, 16

na overw H 1 ID HS - 99, 529, 59

resolutie (gehele tekst) HS + 478, 107, 80

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 3, 44, 52, 53
S&D: § 50
PPE: § 30
ID: §§ 3, 30, 41, 53

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 4
1e deel “benadrukt dat de Eurogroep geen instelling, orgaan of agentschap van de Europese 

Unie is”
2e deel “betreurt dat er lidstaten zijn die buiten het communautaire kader blijven handelen 

en daarmee de rol van het Parlement als medewetgever en het recht van het 
Parlement op democratisch toezicht ondergraven;”
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§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het gebrek aan efficiëntie van” en “dringt aan op 

een voortzetting van de onderhandelingen in een open omgeving, die de actieve 
betrokkenheid van het Europees Parlement waarborgt, binnen de rechtsorde van de 
EU; onderstreept dat deze veranderingen, samen met strengere voorschriften inzake 
transparantie en de toegankelijkheid van documenten, tot meer rechtsbescherming 
zouden leiden;”

2e deel “het gebrek aan efficiëntie van”
3e deel “dringt aan op een voortzetting van de onderhandelingen in een open omgeving, die 

de actieve betrokkenheid van het Europees Parlement waarborgt, binnen de 
rechtsorde van de EU; onderstreept dat deze veranderingen, samen met strengere 
voorschriften inzake transparantie en de toegankelijkheid van documenten, tot meer 
rechtsbescherming zouden leiden;”

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en vooral naar duurzame en maatschappelijk 

verantwoorde investeringen” en “en de overgang naar een klimaatneutrale economie 
mogelijk te maken”

2e deel “en vooral naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen”
3e deel “en de overgang naar een klimaatneutrale economie mogelijk te maken”

§ 11
1e deel “is in dit verband ingenomen met het politiek akkoord dat is bereikt over de 

verordening betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van 
duurzame beleggingen;”

2e deel “pleit voor een herziening van de richtlijn betreffende de bekendmaking van niet-
financiële informatie, met als doel de verslagleggings- en 
openbaarmakingsverplichtingen inzake ecologische, sociale en governanceciteria 
(ESG-criteria) beter tot uiting te laten komen;”

ID:
§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is daarom van mening dat er meer harmonisering 

nodig is om regelgevingsarbitrage te vermijden en om ervoor te zorgen dat 
mogelijke risico’s op gepaste wijze worden aangepakt” en “het belang van een gelijk 
speelveld tussen de EU en het VK op het gebied van financiële regelgeving na de 
brexit en”

2e deel deze woorden

§ 31
1e deel “stelt vast dat in haar verslag waarin de risico’s voor en kwetsbaarheden van de EU-

bankensector beoordeeld worden, de EBA wijst op verschillen tussen de lidstaten in 
de toepassing en de vaststelling van de ASI-buffer;”

2e deel “verzoekt derhalve om de toepassing van kapitaalbuffers in de EU verder te 
harmoniseren, teneinde een gelijk speelveld te creëren;”



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_NL.docx 40 PE 654.217

§ 41
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “taken inzake de bestrijding van witwassen van 

geld over te hevelen naar een EU-orgaan, en bepaalde delen van de 
antiwitwasrichtlijn om te zetten in een verordening, teneinde te zorgen voor één 
rulebook;” en “, namelijk door de oprichting van een nieuw EU-orgaan”

2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 14
1e deel “neemt nota van de werkzaamheden van het Bazels Comité voor bankentoezicht 

(BCBS) op het gebied van de risico’s die aan staatsschulden verbonden zijn; 
benadrukt dat het regelgevingskader van de EU inzake de prudentiële behandeling 
van staatsschulden dient te stroken met de internationale norm;”

2e deel “roept op tot verdere discussie over het invoeren van een veilig Europees 
vermogensbestanddeel, op basis van een door de Commissie uit te voeren evaluatie 
van het voorstel betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten (SBBS) en 
mogelijke ontwikkelingen, teneinde de internationale rol van de euro te versterken, 
de financiële markten te stabiliseren en banken in staat te stellen hun portefeuilles te 
diversifiëren;”

§ 18
1e deel “benadrukt het belang van de voltooiing van de kapitaalmarktenunie, die”
2e deel “de bankenunie aanvult voor wat financiering van de reële economie betreft;”
3e deel “onderstreept voorts dat de combinatie van een volledig geïntegreerde 

kapitaalmarktenunie en een volwaardige bankenunie publieke en private risicodeling 
zou mogelijk maken,”

4e deel “en daarnaast de internationale rol van de euro zou versterken, de competitiviteit van 
de Europese markten verder zou verbeteren en duurzame private investeringen zou 
bevorderen; benadrukt in dit verband de noodzaak van een gelijk speelveld dat 
verhindert dat kmo’s worden benadeeld wat betreft toegang tot financiering, en de 
noodzaak nauwlettend toezicht te houden op de uitgifte van gesecuritiseerde 
producten;”

§ 51
1e deel “neemt nota van het besluit van de Eurogroep over de beginselovereenstemming in 

verband met de hervorming van het Europees stabiliteitsmechanisme en de 
opdrachtomschrijving daarvan;”

2e deel “pleit voor het instellen van een opvangmechanisme voor het GAF en een snelle 
ingebruikname;”

3e deel “is bezorgd over het gebrek aan een mechanisme in de bankenunie om ervoor te 
zorgen dat bij een afwikkeling van een bank liquiditeitssteun kan worden verstrekt 
teneinde de soepele voortgang van dienstverlening en de stabiliteit van financiële 
markten te waarborgen, en verzoekt de Commissie deze tekortkoming dringend aan 
te pakken;”

PPE, S&D:
amendement 5
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindende”
2e deel dit woord
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35. Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III

Verslag: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 1 24 ID HS - 133, 548, 5

7 GUE/NGL HS - 246, 437, 4

so

1/H
S

- 175, 504, 8

8 GUE/NGL

2/H
S

- 253, 326, 108

9 GUE/NGL HS - 32, 605, 50

10 GUE/NGL HS - 136, 519, 31

na § 1

11 GUE/NGL HS - 269, 310, 108

na § 4 12 GUE/NGL HS - 63, 570, 54

na § 5 13 GUE/NGL HS - 66, 571, 50

15 GUE/NGL HS - 124, 554, 9§ 7

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 483, 188, 16

16 GUE/NGL HS - 123, 550, 14

so

1/H
S

+ 529, 112, 46

§ 8

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 594, 68, 25

so

1/H
S

+ 615, 63, 9

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 411, 255, 21
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

so

1/H
S

+ 541, 113, 33

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 529, 76, 82

17 GUE/NGL HS - 137, 543, 6

22 PPE HS - 266, 413, 8

so

1/H
S

+ 592, 68, 27

§ 13

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 482, 169, 36

§ 17 1 Verts/ALE HS + 390, 287, 10

14 GUE/NGL HS - 229, 434, 24na § 20

23 PPE HS + 615, 24, 48

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 528, 50, 109

na § 23 25 ID HS - 97, 542, 47

so

1/H
S

+ 563, 34, 90

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 566, 100, 21

§ 27 18 GUE/NGL HS + 379, 283, 25

so

1/H
S

+ 569, 54, 62

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 467, 172, 46
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 31 2 Verts/ALE HS - 288, 330, 69

na § 33 26 ID HS - 115, 528, 43

na § 37 27 ID HS - 146, 535, 5

§ 38 19 GUE/NGL HS + 469, 189, 28

na § 39 28 ID HS - 125, 542, 19

so

1/H
S

+ 648, 32, 7

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 447, 124, 116

§ 45 3S Verts/ALE HS - 222, 408, 57

20 GUE/NGL HS - 115, 520, 52§ 49

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 522, 109, 56

§ 51 21 GUE/NGL HS - 121, 463, 103

§ 57 4 Verts/ALE HS + 638, 3, 46

na overw A 5 GUE/NGL HS - 122, 522, 43

na overw B 6 GUE/NGL HS - 209, 462, 16

resolutie (gehele tekst) HS + 448, 115, 101

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 7, 9, 49
GUE/NGL: § 23

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 9
1e deel “is bezorgd over verdere economische, sociale en politieke gevolgen van de crisis 

indien de EU niet snel zorgt voor nieuwe en doeltreffende instrumenten om de 
sociale samenhang te beschermen, banen te behouden en ontslagen op grote schaal 
te voorkomen; verwelkomt in dit verband het voorstel voor een programma voor 
steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE)”

2e deel “en de toezegging van de voorzitter van de Commissie om een wetgevingsvoorstel te 
presenteren voor een Europees herverzekeringsstelsel voor werkloosheid, met als 
doel om het zo snel mogelijk in te voeren;”
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§ 30
1e deel “wijst op het verontrustende en toenemende verzet tegen gendergelijkheid en 

vrouwenrechten en het belang van EU-instrumenten zoals het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) om deze 
situatie tegen te gaan; betreurt het dat de Commissie geen specifiek programma 
inzake gendergelijkheid heeft opgenomen in haar voorstel, en pleit voor ambitieuze 
en specifieke begrotingstoewijzingen ter ondersteuning van vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers”

2e deel “en de bescherming en bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten; onderstreept daarom de noodzaak om de begrotingstoewijzingen ter 
ondersteuning van de universele eerbiediging van en toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te versterken;”

§ 41
1e deel “herinnert eraan dat de langdurige oplossing voor het huidige migratieverschijnsel te 

vinden is in de politieke, economische en sociale ontwikkeling van de landen 
waaruit de migratiestromen afkomstig zijn; dringt erop aan dat de respectieve 
programma’s op het gebied van het buitenlands beleid voldoende financiële 
middelen krijgen om eerlijke en wederzijds voordelige partnerschappen tussen de 
EU en de landen van herkomst en doorvoer, met inbegrip van de landen op het 
Afrikaanse continent, te ondersteunen;”

2e deel “roept de EU, in dit kader en met het oog op de moeilijke financiële situatie waarin 
de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse 
vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) zich bevindt, op in 2021 meer 
financiële ondersteuning toe te kennen aan het agentschap zodat de verlening van 
vitale diensten aan miljoenen Palestijnse vluchtelingen niet wordt onderbroken;”

S&D:
amendement 8
1e deel “dringt erop aan, in reactie op de moeilijke sociaal-economische situatie waarmee de 

lidstaten zich geconfronteerd zien, die nog eens verergerd wordt door de gevolgen 
van COVID-19, dat de begroting van de EU wordt verhoogd, zodat haar 
herverdelende functie kan worden geïntensiveerd ter bevordering van een 
daadwerkelijke convergentie van de economische en sociale vooruitgang in de 
lidstaten – structuur-, investerings- en cohesiefondsen – en ter ondersteuning van de 
productiesectoren en banen met rechten, via subsidies (en geen leningen) voor de 
lidstaten;”

2e deel “dringt er bij de Europese Commissie op aan om met EU-middelen gefinancierde 
overheidsinvesteringen niet mee te wegen bij de berekening van het 
begrotingstekort;”

ID:
§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alsmede bij de aanpak van desinformatie en 

nepnieuws”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 8
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1e deel “is ervan overtuigd dat de huidige crisis geen bedreiging mag vormen voor het 
streven naar het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, waarvoor de uitstoot 
van broeikasgassen tegen 2030 met 55 % verlaagd moet worden ten opzichte van 
1990; herinnert eraan dat in het 2019 Emissions Gap Report van het 
milieuprogramma van de VN (UNEP) wordt opgeroepen tot een wereldwijde 
verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 7,6 % per jaar, om de 
temperatuurstijging onder de 1,5 °C te houden, wat voor de EU een verlaging met 
circa 6,8 % per jaar betekent;”

2e deel “benadrukt wat voor enorme uitdaging dit is, vooral voor het verwezenlijken van de 
broodnodige duurzame, sociaal rechtvaardige transitie, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de uiteenlopende situaties in de lidstaten en regio’s van de 
EU, en waarbij gezorgd moet worden voor een grootschalige toename van de 
werkgelegenheid; benadrukt dat, om in slechts tien jaar in deze ongekende uitdaging 
te slagen, dringend actie moet worden ondernomen en dat deze moet worden 
ondersteund door een sterke EU-begroting vanaf 2021;”

§ 11
1e deel “wijst er evenwel op dat, om de doelstelling van een vermindering van de 

broeikasgasemissies met 40 % tegen 2030, dan wel de komende verhoogde 
doelstelling, te halen, volgens de raming van de Commissie jaarlijks een 
financieringstekort van ten minste 260 miljard EUR, plus bijkomende kosten voor 
milieubescherming, beheer van hulpbronnen en maatregelen voor sociale 
aanpassing, zal moeten worden opgevangen;”

2e deel “is van mening dat, om de uitstoot van broeikasgassen en de totale 
koolstofvoetafdruk van de EU te verminderen, een grote sprong voorwaarts wat 
betreft politieke en financiële inspanningen gemaakt kan worden met behulp van een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM), het EU-
emissiehandelssysteem (ETS) en de EU-klimaatwet; is van mening dat er afdoende 
middelen toegewezen moeten worden aan een eerlijke transitie, die ook moet 
bijdragen aan de aanpak van de gevolgen van de crisis;”

§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden “streeft daarom voor 2021 naar een uitgavenniveau 

voor biodiversiteit van 10 % en voor klimaatmainstreaming van 30 %” en “en zijn 
verzoek om de directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af 
te schaffen”

2e deel deze woorden
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36. Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

Verslag: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Stemming en bloc 1-9 ID HS - 84, 579, 9

§ 1, letter w § oorspronkelijke 
tekst

HS + 525, 119, 30

Aanbeveling (als geheel) HS + 507, 119, 37

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 1, letter w

37. Westelijke Balkan, na de top van 2020

Verslag: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 1, letter a 32 ID HS - 85, 585, 13

§ 1, letter b 33S ID HS - 100, 575, 10

§ 1, letter c 34S ID HS - 96, 572, 17

§ 1, letter d 35S ID HS - 105, 573, 7

§ 1, letter h 9 S&D, Verts/ALE HS + 596, 46, 45

§ 1, na letter l 10 S&D, Verts/ALE HS + 590, 64, 33

§ 1, letter s § oorspronkelijke 
tekst

HS + 518, 118, 51

36 ID HS - 110, 559, 15§ 1, letter t

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 454, 160, 72

11 S&D, Verts/ALE HS + 581, 37, 69§ 1, na letter ad

12 S&D, Verts/ALE HS + 590, 15, 82
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 1, letter ao 13 S&D, Verts/ALE HS + 555, 121, 11

§ 1, letter ap 37 ID HS - 90, 581, 14

so

1/H
S

+ 675, 5, 7

2/H
S

+ 575, 61, 49

§ 1, letter aq § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 536, 74, 76

§ 1, letter ar 14 S&D HS + 489, 135, 63

§ 1, letter bt 38 ID HS - 81, 589, 15

§ 1, letter by 39 ID HS - 98, 576, 11

§ 1, na letter by 15 S&D, Verts/ALE HS + 554, 124, 9

§ 1, letter cb 40S ID HS - 82, 561, 41

16 S&D, Verts/ALE HS + 575, 85, 27§ 1, letter cc

41 ID HS - 85, 591, 7

so

1/H
S

+ 562, 102, 23

§ 1, letter cd 17 S&D, Verts/ALE

2/H
S

- 326, 344, 17

§ 1, na letter cd 42 PPE HS + 388, 280, 19

18 S&D, Verts/ALE HS + 437, 237, 13

19 S&D, Verts/ALE HS + 619, 11, 57

20 S&D, Verts/ALE HS + 585, 84, 18

21 S&D, Verts/ALE HS + 589, 72, 26

22 S&D, Verts/ALE HS + 364, 312, 11

§ 1, na letter cf

23 S&D, Verts/ALE HS + 398, 198, 91
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

24 S&D, Verts/ALE HS + 535, 119, 33

na visum 1 1 S&D, Verts/ALE HS + 587, 69, 31

na visum 2 2 S&D, Verts/ALE HS + 576, 96, 15

na visum 24 3 S&D, Verts/ALE HS + 597, 35, 55

na visum 26 4 S&D, Verts/ALE HS + 591, 32, 64

overw A 25 ID HS - 86, 590, 9

overw B 26 ID HS - 51, 592, 41

overw I 27S ID HS - 85, 578, 23

na overw I 5 S&D, Verts/ALE HS + 592, 85, 10

overw J § oorspronkelijke 
tekst

HS + 470, 144, 73

overw T 28 ID HS - 90, 585, 10

6 S&D, Verts/ALE HS + 428, 248, 11

7 S&D, Verts/ALE HS + 593, 59, 35

8 S&D, Verts/ALE HS + 594, 41, 52

29 ID HS - 91, 578, 15

30 ID HS - 86, 591, 7

na overw T

31 ID HS - 90, 576, 16

aanbeveling (gehele tekst) HS + 532, 70, 63

Verzoeken om aparte stemming
Renew: § 1; letter s, t; overw J
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 1, letter aq
1e deel “onder meer door te wijzen op de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van de 

Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld en door de nodige stappen te nemen voor de ratificatie ervan;”

2e deel “onder meer door te wijzen op de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld”

3e deel “en door de nodige stappen te nemen voor de ratificatie ervan;”

PPE:
amendement 17
1e deel “de herziene uitbreidingsmethode zo snel mogelijk toe te passen om het 

toetredingsproces opnieuw op te starten, en, in aansluiting op de top EU-Westelijke 
Balkan in Zagreb, onderhandelingskaders vast te stellen en intergouvernementele 
conferenties samen te roepen, teneinde de toetredingsgesprekken met Albanië en 
Noord-Macedonië” en “aan te vangen;”

2e deel “onverwijld”

38. Toerisme en vervoer in en na 2020

Ontwerpresoluties: B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, 
B9-0182/2020, B9-0184/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 10 PPE HS + 448, 208, 30

§ 13 5 ID HS - 134, 548, 2

1 GUE/NGL HS - 206, 452, 28§ 14

11 PPE HS - 233, 362, 90

§ 16 6 ID HS - 126, 550, 8

so

1/H
S

+ 606, 16, 64

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 375, 247, 64
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

7 ID HS - 144, 534, 6§ 17

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 532, 95, 59

§ 19 2 GUE/NGL HS - 210, 464, 12

na § 19 3 GUE/NGL HS - 135, 479, 72

so

1/H
S

+ 551, 74, 61

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 421, 258, 7

so

1/H
S

+ 670, 6, 10

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 381, 251, 54

§ 27 8 ID HS - 130, 549, 5

na § 31 4 GUE/NGL HS - 138, 542, 6

so

1/H
S

+ 658, 22, 6

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 379, 300, 7
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 39 9 ID HS - 146, 511, 27

§ 40 12 PPE HS + 383, 269, 34

resolutie (gehele tekst) HS + 587, 32, 46

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0166/2020 PPE HS ↓

B9-0175/2020 ECR HS ↓

B9-0177/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0178/2020 S&D HS ↓

B9-0180/2020 ID HS ↓

B9-0182/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0184/2020 Renew HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de tenuitvoerlegging van structurele hervormingen 

en”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een Europese reisgarantieregeling”
2e deel deze woorden

§ 26
1e deel “roept de Commissie en de lidstaten op om bedrijven, werknemers en zelfstandigen 

in de vervoers-, cultuur- en toerismesector, en met name kmo’s, inclusief macro- en 
familiebedrijfjes, zo spoedig mogelijk steun te verlenen bij het beheer van hun 
liquiditeit en hen te helpen om banen te behouden, en onnodige administratieve 
lasten te verminderen;”

2e deel “dringt daarnaast aan op een in nauw overleg met de sociale partners vast te stellen 
en voor alle categorieën werkenden geldend Europees kader voor werknemers in de 
hele waardeketen van de sector toerisme;”



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_NL.docx 52 PE 654.217

§ 38
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is van mening dat er steun en coördinatie op EU-

niveau nodig is om de administratie van het toerisme op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau te verbeteren, onder meer door de invoering van een 
duurzaamheidscertificering voor het toerisme;”

2e deel deze woorden

39. Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen: uitstel van 
bepaalde termijnen als gevolg van de COVID-19-pandemie *

Voorstel voor een richtlijn (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

Voorstel tot 
verwerping

1=
6=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 167, 508, 14

Ontwerp van wetgevingshandeling

Medeondertekende 
amendementen

2, 3S, 
4S, 5S

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 584, 79, 26

voorstel van de Commissie HS + 500, 152, 13

40. Uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun in reactie op de uitbraak van COVID-19 
(wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013) ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD))

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

gehele tekst 1 AGRI HS + 605, 16, 68

voorstel van de Commissie HS + 636, 21, 8
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41. Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- 
en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

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

7, 8, 
10, 11

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS + 535, 147, 7Drempel

1, 2, 3, 
4

S&D HS ↓

Medeondertekende 
amendementen

6, 9, 
12, 13, 

14

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS + 674, 8, 7

art 3, § 2 5 S&D HS - 194, 488, 7

voorstel van de Commissie HS + 653, 10, 2

42. De demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd

Ontwerpresoluties: B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

30 ID HS - 155, 524, 7§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 539, 92, 57

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 675, 5, 8

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 650, 9, 29

§ 4 61 PPE HS - 257, 398, 32

20 GUE/NGL HS - 60, 561, 67na § 4

35 Verts/ALE HS - 285, 395, 8
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

21 GUE/NGL HS - 52, 555, 81

31 ID HS - 147, 533, 8

62 PPE HS + 371, 298, 19

so

1/H
S

↓

2/H
S

↓

§ 5

§ oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

↓

22 GUE/NGL HS + 371, 294, 22na § 5

53 PPE HS + 379, 301, 8

so

1/H
S

+ 592, 79, 17

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 598, 80, 10

na § 8 36 Verts/ALE HS - 278, 401, 8

so

1/H
S

+ 637, 41, 10

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 579, 93, 16

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 566, 89, 33

§ 11 32 ID HS - 97, 537, 54

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 113, 569, 6§ 12

66 PPE HS + 348, 312, 28
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

23 GUE/NGL HS - 118, 550, 17

24 GUE/NGL HS - 211, 402, 71

na § 12

25 GUE/NGL HS - 115, 551, 21

26 GUE/NGL HS - 181, 473, 32na § 13

40 Verts/ALE HS + 415, 216, 55

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

HS + 364, 306, 18

67 PPE HS - 220, 396, 71

so

1/H
S

↓

2/H
S

↓

3/H
S

↓

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

4/H
S

↓

63 PPE HS - 292, 382, 14§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 564, 107, 17

10 Verts/ALE, S&D, 
GUE/NGL

HS + 385, 296, 6na § 15

11 Verts/ALE, S&D, 
GUE/NGL

HS + 438, 237, 13

so

1/H
S

+ 624, 19, 43

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 451, 153, 81
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

37 Verts/ALE HS + 365, 248, 75§ 17

55 PPE HS - 331, 344, 13

na § 18 12 Verts/ALE, S&D, 
GUE/NGL

HS + 350, 307, 31

so

1/H
S

+ 592, 50, 46

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 586, 87, 15

33 ID HS - 162, 518, 7

so

1/H
S

+ 528, 130, 30

2/H
S

+ 652, 17, 19

3/H
S

+ 543, 127, 17

§ 21

§ oorspronkelijke 
tekst

4/H
S

+ 610, 62, 16

6 GUE/NGL, S&D, 
Verts/ALE

HS - 295, 349, 43

38 Verts/ALE HS - 291, 365, 32

na § 21

39 Verts/ALE HS - 276, 395, 17

§ 22 64 PPE HS - 302, 382, 4

27 GUE/NGL HS - 55, 604, 29na § 23

41 Verts/ALE HS + 434, 205, 49

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

HS + 343, 268, 77§ 24

65 PPE HS - 281, 360, 47
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

13 Verts/ALE, S&D, 
GUE/NGL

HS - 283, 397, 8§ 27

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

HS + 356, 319, 13

7 GUE/NGL, S&D, 
Verts/ALE

HS + 328, 310, 50

8 GUE/NGL, S&D, 
Verts/ALE

HS - 283, 393, 12

28 GUE/NGL HS - 150, 512, 25

29 GUE/NGL HS - 51, 558, 76

na § 27

54 PPE HS + 349, 313, 25

na overw B 47 PPE HS - 329, 348, 11

overw C 48S PPE HS - 321, 360, 7

49 PPE HS - 337, 345, 5na overw C

50 PPE HS + 331, 306, 51

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

HS - 295, 375, 16na overw D

14 GUE/NGL HS - 277, 406, 4

overw E § oorspronkelijke 
tekst

HS + 602, 75, 11

overw F 56 PPE HS - 327, 356, 5

overw G 57 PPE HS - 240, 375, 73

na overw H 15 GUE/NGL HS - 279, 401, 8

51 PPE HS + 357, 324, 7na overw I

52 PPE HS + 351, 320, 16

sooverw K § oorspronkelijke 
tekst

1/H
S

+ 534, 92, 47
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

2/H
S

+ 390, 234, 48

3/H
S

+ 526, 71, 76

4/H
S

+ 401, 228, 44

overw L 42 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 376, 286, 11

3 GUE/NGL, S&D, 
Verts/ALE

HS + 492, 167, 14na overw Q

16 GUE/NGL HS - 47, 549, 77

overw S 4=

43=

GUE/NGL, S&D, 
Verts/ALE

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

HS + 561, 90, 22

58 PPE HS - 271, 370, 32

so

1/H
S

+ 524, 104, 45

overw T

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 471, 156, 46

na overw T 9 Verts/ALE, S&D, 
GUE/NGL

HS - 275, 390, 8

59 PPE HS + 626, 34, 11

so

1/H
S

↓

overw U

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

overw V 60 PPE HS - 282, 360, 31

na overw V 17 GUE/NGL HS - 126, 536, 9

na overw W 34 Verts/ALE HS - 278, 389, 5

5 GUE/NGL, S&D, 
Verts/ALE

HS - 271, 396, 6

18 GUE/NGL HS - 147, 503, 23

na overw AA

19 GUE/NGL HS - 44, 564, 65

resolutie (gehele tekst) HS + 493, 104, 67

Ontwerpresolutie B9-0194/2020 (ECR)

overw F § oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Ontwerpresolutie B9-0195/2020 (ID)

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 1, 2, 3
ID: §§ 10, 15 ; overw F (B9-0194/2020)
GUE/NGL: overw E

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overw K
1e deel “overwegende dat in sommige EU-lidstaten de protesten de beweging tegen op 

zwarte mensen en mensen van kleur gericht racisme hebben versterkt, en tevens 
hebben geleid tot de herinnering aan” en “Europa”

2e deel “het koloniale verleden van” en “en zijn”
3e deel “rol in de trans-Atlantische slavenhandel;” “overwegende dat deze vormen van 

onrechtvaardigheid en misdaden tegen de menselijkheid op EU- en nationaal niveau 
moeten worden erkend”

4e deel “en op institutioneel niveau en in het onderwijs moeten worden aangepakt;”
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§ 16
1e deel “benadrukt dat alle vormen van discriminatie in de EU bestreden moeten worden”
2e deel “en verzoekt de Raad daarom om de onderhandelingen over de horizontale richtlijn 

inzake non-discriminatie, die al sinds het voorstel in 2008 door de Commissie werd 
ingediend muurvast zitten, weer op gang te brengen en af te ronden;”

ID:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarmee op alle EU-beleidsgebieden rekening 

moet worden gehouden;”
2e deel deze woorden

§ 14
1e deel “verzoekt de EU-leiders om een Europese top over racismebestrijding te 

organiseren, met als thema de bestrijding van structurele discriminatie in Europa op 
de korte termijn;”

2e deel “verzoekt de Commissie om een omvattende strategie te ontwikkelen tegen racisme 
en discriminatie en een EU-kader voor nationale actieplannen tegen racisme op te 
zetten met speciale aandacht voor de bestrijding van deze fenomenen binnen 
rechtshandhavingsinstanties, en daarbij een horizontale aanpak te hanteren;”

3e deel “verzoekt de Raad om na te denken over de oprichting van een Raadsformatie voor 
gelijkheid;”

4e deel “verzoekt de EU-instellingen om een interinstitutionele taskforce op te richten voor 
de bestrijding van racisme en discriminatie op EU-niveau;”

§ 19
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten om inspanningen te verrichten om meer naar 

ras en etnische afstamming uitgesplitste gegevens te verzamelen (als bedoeld in de 
EU-richtlijn rassengelijkheid), maar wel op vrijwillige basis en volledig 
geanonimiseerd;”

2e deel “is van mening dat er uitsluitend gegevens over etnische discriminatie en 
haatmisdrijven verzameld mogen worden om de onderliggende oorzaken van 
racistische en discriminerende uitlatingen en handelingen in kaart te brengen en aan 
te pakken, waarbij de nationale wettelijke kaders en de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming moeten worden geëerbiedigd;”
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§ 21
1e deel “veroordeelt raciale en etnische profilering door de politie of 

wetshandhavingsautoriteiten en vindt dat de politie en wetshandhavingsautoriteiten 
op het gebied van antiracisme en non-discriminatie absoluut het goede voorbeeld 
moeten geven; verzoekt de EU en de lidstaten om beleid en maatregelen te 
ontwikkelen om discriminatie aan te pakken en alle vormen van raciale of etnische 
profilering in het kader van rechtshandhaving [...] een halt toe te roepen;” zonder de 
woorden: “en vindt dat de politie en wetshandhavingsautoriteiten op het gebied van 
antiracisme en non-discriminatie absoluut het goede voorbeeld moeten geven;”

2e deel deze woorden
3e deel “terrorismebestrijding en immigratiecontrole”
4e deel “benadrukt in het bijzonder dat nieuwe technologieën voor 

rechtshandhavingsinstanties zodanig ontworpen en toegepast moeten worden dat zij 
het risico op discriminatie van raciale en etnische minderheden niet doen toenemen; 
pleit ervoor dat politiefunctionarissen en rechtshandhavers beter worden voorgelicht 
over strategieën op het gebied van de bestrijding van racisme en discriminatie en 
strategieën om raciale profilering te voorkomen, in kaart te brengen en aan te 
pakken; verzoekt de lidstaten gevallen van misbruik of wreedheden door de politie 
naar behoren te onderzoeken en niet onbestraft te laten en de schuldigen te 
vervolgen en te bestraffen;”

GUE/NGL:
overw T
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die onze samenlevingen proberen te verdelen;”
2e deel deze woorden

overw U
1e deel “overwegende dat de werkzaamheden van de politie en rechtshandhavingsinstanties 

erop gericht zijn de veiligheid van de burgers in de EU te waarborgen en de burgers 
te beschermen tegen misdaad, terrorisme en illegale activiteiten en acties, en om [...] 
toepassing te geven aan het recht;”

2e deel “- soms in moeilijke omstandigheden -”

§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “merkt op dat de EU en de VS deze waarden 

gemeen hebben en dat deze waarden ten grondslag liggen aan de trans-Atlantische 
samenwerking tussen de VS en de EU;”

2e deel deze woorden

ID, GUE/NGL:
§ 5
1e deel “steunt de recente grootschalige demonstraties [...] die [...] in Europese steden en 

hoofdsteden werden gehouden;”
2e deel “tegen racisme en discriminatie” en “sinds de dood van George Floyd” “wijst op de 

oproep van de demonstranten om stelling te nemen tegen onderdrukking en 
structureel racisme in Europa; geeft uiting aan zijn solidariteit met, waardering voor, 
en steun aan de vreedzame demonstraties en is van oordeel dat wij er allen aan 
moeten werken om een einde te maken aan structureel racisme en ongelijkheid; 
herinnert eraan dat in internationale verdragen is neergelegd dat elk individu het 
recht heeft om vreedzaam te demonstreren;”

3e deel “betreurt de geweldsincidenten die hier en daar hebben plaatsgevonden;”
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Diversen
De PPE-Fractie is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0197/2020.
Bettina Vollath (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0196/2020/rev1.
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43. De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong 
en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te 
verdedigen

Ontwerpresoluties: B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, 
B9-0181/2020, B9-0193/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0169/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 583, 30, 57

na § 1 8 GUE/NGL HS - 53, 575, 42

na § 2 9 GUE/NGL HS - 41, 598, 31

na § 3 10 GUE/NGL HS - 24, 634, 12

na § 4 11 GUE/NGL HS - 25, 634, 11

§ 5 12 ID HS - 85, 579, 4

so

1/H
S

+ 650, 12, 8

2/H
S

+ 570, 69, 31

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

3/H
S

+ 604, 35, 31
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 7 6 GUE/NGL HS - 87, 566, 17

§ 9 13S ID HS - 90, 562, 16

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 554, 86, 30

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 592, 54, 24

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 532, 86, 51

so

1/H
S

+ 614, 13, 43

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 553, 94, 22

1 GUE/NGL HS - 53, 605, 12

2 GUE/NGL HS - 18, 638, 14

3 GUE/NGL HS - 19, 633, 18

4 GUE/NGL HS - 20, 610, 40

5 GUE/NGL HS - 20, 633, 17

na overw A

7 GUE/NGL HS - 46, 592, 31

resolutie (gehele tekst) HS + 565, 34, 62

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0169/2020 Renew HS ↓

B9-0171/2020 S&D HS ↓

B9-0173/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0174/2020 ID HS ↓

B9-0176/2020 PPE HS ↓

B9-0181/2020 ECR HS ↓

B9-0193/2020 GUE/NGL HS ↓
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Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 1, 12, 13, 15
Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 6
1e deel “onderstreept dat de EU de grootste uitvoerbestemming van China is;”
2e deel “is van mening dat de EU haar economische gewicht in de schaal moet leggen om de 

harde campagne van China tegen de mensenrechten met economische middelen aan 
te vechten; onderstreept dat de huidige situatie zijn overtuiging versterkt dat de 
eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden een belangrijke rol 
moet spelen in de onderhandelingen over een investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China; verzoekt de Commissie alle middelen aan te grijpen die zij tot haar 
beschikking heeft, waaronder de lopende onderhandelingen over een bilaterale 
investeringsovereenkomst, om druk uit te oefenen op de Chinese autoriteiten, opdat 
zij de hoge mate van autonomie van Hongkong handhaven, alsook de grondrechten 
en vrijheden van zijn burgers en van onafhankelijke maatschappelijke organisaties, 
en de mensenrechtensituatie op het vasteland en in Hongkong verbeteren; herhaalt 
zijn oproep om een bindend en afdwingbaar hoofdstuk inzake duurzame 
ontwikkeling in de overeenkomst op te nemen; dringt er bij de EU op aan om, 
overeenkomstig artikel 21 van het VEU, een mensenrechtenclausule op te nemen in 
alle toekomstige handelsovereenkomsten met de Volksrepubliek China;”

3e deel “draagt de Commissie op de Chinese zijde mee te delen dat het Parlement rekening 
zal houden met de mensenrechtensituatie in China, inclusief in Hongkong, wanneer 
het wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan een brede 
investeringsovereenkomst of toekomstige handelsakkoorden met de Volksrepubliek 
China;”

§ 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in overeenstemming met de belofte van de EU om 

met één sterke, duidelijke stem te spreken in haar benadering van China”
2e deel deze woorden

44. Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Ontwerpresolutie: B9-0165/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0165/2020 (commissie LIBE)

Stemming en bloc 1-3, 5-
6, 10-

11

ID HS - 135, 528, 10

na § 3 7 ID HS - 97, 562, 14

so§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

1/H
S

+ 508, 164, 3
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

2/H
S

+ 357, 304, 14

8 ID HS - 102, 570, 1na § 10

9 ID HS - 94, 557, 22

so

1/H
S

+ 573, 88, 14

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 586, 84, 5

so

1/H
S

+ 662, 9, 4

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 533, 89, 53

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 557, 90, 28

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 526, 92, 57

so

1/H
S

+ 549, 85, 41

overw B § oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

+ 536, 97, 42

overw E § oorspronkelijke 
tekst

HS + 521, 70, 84

na overw F 4 ID HS - 90, 537, 48

resolutie (gehele tekst) HS + 520, 86, 59

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 7
ID: overw B; §§ 16, 17
ECR: overw E
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 13
1e deel “wijst erop dat volgens de Schengengrenscode de beoordeling van de 

noodzakelijkheid van het binnengrenstoezicht en de verlenging ervan, wanneer dit 
toezicht is ingevoerd omdat onmiddellijk optreden vereist was, op het niveau van de 
Unie moet worden gemonitord; roept de Commissie in dit verband op om terdege 
toezicht te houden op de toepassing van het Schengenacquis, en in het bijzonder de 
methodes te evalueren die de lidstaten al hebben genomen, alsmede de tijdigheid en 
kwaliteit van de kennisgevingen van de lidstaten, en daarnaast de ontwikkelingen 
nauwlettend te volgen en waar nodig de lidstaten te herinneren aan hun wettelijke 
verplichtingen, en adviezen op te stellen;”

2e deel “moedigt de Commissie aan gebruik te maken van haar bevoegdheden om de 
lidstaten om aanvullende informatie te vragen; verzoekt de Commissie uitgebreider 
verslag uit te brengen aan het Parlement over de wijze waarop zij haar 
bevoegdheden uit hoofde van de verdragen uitoefent;”

§ 15
1e deel “wijst erop dat tijdelijke reisbeperkingen voor alle niet-essentiële reizen vanuit derde 

landen naar het Schengengebied zijn ingevoerd;”
2e deel “benadrukt dat alle besluiten tot weigering van toegang aan de buitengrenzen in 

overeenstemming moeten zijn met de bepalingen van de Schengengrenscode, met 
name wat betreft de eerbiediging van de grondrechten, zoals vastgelegd in artikel 4;”

ECR:
overw B
1e deel “overwegende dat controles aan de binnengrenzen een aantasting vormen van de 

rechten en vrijheden van personen als vastgelegd in het communautaire recht;”
2e deel “overwegende dat beperkingen aan de buitengrenzen geen gevolgen mogen hebben 

voor het recht op het aanvragen van asiel;”

§ 7
1e deel “wijst erop dat het Schengengebied nog nooit eerder een dermate ernstige pandemie 

op haar grondgebied heeft meegemaakt; wijst erop dat in de Schengengrenscode 
expliciet wordt bepaald dat een gevaar voor de volksgezondheid een reden mag zijn 
voor weigering van toegang aan de buitengrenzen,”

2e deel “en wijst er daarnaast op dat noch in de Schengengrenscode, noch in de 
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, volksgezondheid wordt 
genoemd als reden voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, en dat 
alleen wordt voorzien in de herinvoering van controles aan de binnengrenzen in 
geval van ernstige bedreigingen voor de openbare orde of de binnenlandse 
veiligheid;”



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_NL.docx 68 PE 654.217

45. Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de 
COVID-19-crisis

Ontwerpresolutie: B9-0172/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0172/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 3=
6=
10=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

HS - 286, 338, 51

na § 1 14 ID HS - 134, 529, 9

§ 2 12 S&D HS + 563, 82, 30

na § 2 15 ID HS - 134, 533, 5

na § 3 16 ID HS - 97, 572, 5

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 620, 49, 6

§ 5 4=
7=

GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 319, 337, 19

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 656, 12, 7

§ 15 13 S&D HS - 257, 383, 34

8 Verts/ALE HS + 420, 241, 14

so

1/H
S

↓

§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

2/H
S

↓

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 501, 107, 66

so

1/H
S

+ 623, 37, 15

§ 23 1 PPE

2/H
S

- 273, 350, 52
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - opmerkingen

overw F 11 S&D HS + 569, 80, 26

overw H 2=
5=
9=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

HS + 339, 317, 18

overw O § oorspronkelijke 
tekst

HS + 668, 2, 5

overw P § oorspronkelijke 
tekst

HS + 474, 190, 11

resolutie (gehele tekst) HS + 593, 34, 38

Verzoeken om aparte stemming
PPE: overw P; § 20
ID: overw O; §§ 4, 14

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met het oog op het indienen van een voorstel”
2e deel deze woorden

S&D:
amendement 1
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten het negatieve imago van seizoenarbeiders en 

grensoverschrijdende werknemers in voorkomende gevallen te bestrijden; merkt op 
dat de lidstaten van verblijf de verantwoordelijkheid hebben om 
grensoverschrijdende werknemers en seizoenarbeiders adequate toegang te bieden 
tot informatie over arbeid en sociale zekerheid; wijst op het belang van steun voor 
grensoverschrijdende werknemers en seizoenarbeiders bij werkgerelateerde 
ongevallen en bijstand voor repatriëring;”

2e deel “benadrukt de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de lidstaten met 
betrekking tot aanwervende bureaus, onderaannemers en andere tussenpersonen;”

Diversen
Claudiu Manda (S&D-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 10, 11 en 12.
Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Vasile Blaga en Eugen Tomac (PPE-Fractie) en Jordi Cañas 
(Renew) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0172/2020.


